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Foto omslag:

Op de eerste dag van de 
viering van het 1000-jarig 
bestaan van Loenen werd 
graaf Hatto van Niftariake 

nog eens ten tonele 
gevoerd. Graaf Hatto, 
uitgebeeld door Joop 
Kappe ijne, maakt zijn 
entree op een paard.
Hij was vergezeid van zijn 
schildknapen Henk Aaiders 
(links op de foto) en Wim 
Alblas (rechts). Aan be

langstelling van dorpelin
gen ontbrak het niet 
Foto: Joop Lamme: 
colt : W. Mooij.
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Van een vondeling, een verdwenen 
doopvont en 1000 jaar Loenen

U heeft weer een gevarieerde Vechtkroniek voor u liggen. 
Onze inmiddels ‘vaste’ externe auteur Mieke Kennis heeft 
een geweldig verhaal geschreven over een vondeling in 
Loenen rond 1840. Haar verhaal Is gebaseerd op archlefge- 
gevens, die Willem Mooij gedurende vele jaren bl] elkaar 
verzameld heeft. Nigtevecht komt in dit nummer uitgebreid 
aan bod in een interview met de heer De Bruin, van wie wij 
een paar jaar geleden zijn bijzondere foto- en prentbrief
kaartencollectie over zijn dorp mochten inscannen. Voor 
geïnteresseerden; de foto’s zijn te zien op onze computer 
op de vide van de bibliotheek in Loenen (Keizer Ottolaan 
11), open elke eerste dinsdagavond van de maand tussen 
19.00 en 20.00 uur. Anton Cruysheer spitte ook diep in en
kele archieven om meer te weten te komen over het ver
dwenen middeleeuwse doopvont uit de kerk in Vreeland. En 
bij velen onder u zullen misschien mooie herinneringen naar 
boven komen bij het lezen van het verhaal van Sander 
Griffioen over de viering van het 1000-jarig bestaan van 
Loenen in 1953.
De redactie heeft inmiddels afscheid genomen van Jaap 
Berghoef, die in zijn functie als hoofdarchivaris van het nieu
we Regionaal Historisch Centrum (RHC) In Breukelen het re
dactielidmaatschap van slechts één van de historische krin
gen die onder zijn gebied vallen niet langer kon voortzetten. 
Wij danken hem heel hartelijk voor zijn jarenlange medewer
king aan de redactie van ons tijdschrift. En als u het RHC 
nog niet bezocht heeft; doen! Het bezoekadres is; 
Schepersweg 6e te Breukelen. Zeer de moeite waard voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de historie van onze mooie 
Vechtstreek.

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee
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Duizend jaar Loenen

Van vrijdag 7 augustus tot en met zaterdag
avond 15 augustus 1953 vierde Loenen 
feest. En hoe! Een volle week. Voor wie jong 
was (ik was 12 jaar) was het alsof het nooit 
meer ophield. En dat in een tijd waarin de 
Duitse bezetting nog minder dan tien jaar 
achter ons lag, het verlies van Indië nog niet 
was verwerkt, de Watersnoodramp van 1 
februari nog dagelijks nieuws opleverde, en 
waarin minder dan twee weken tevoren het 
staakt-het-vuren in Korea tot stand kwam. 
En dan is er opeens feest, dagenlang!

De aanleiding was eigenlijk bescheiden: niet 
meer dan een vermelding in een kroniek 
van april 953 dat Koning Otto I aan de St 
Maartenskerk te Utrecht de bezittingen 
schonk die graaf Hatto in Lona bezeten 
had. Het voornaamste aan het bericht is dat 
de koning de graaf aan de kant had gezet - 
vermoedelijk omdat hij vreesde dat deze te 
zeer op eigen belang en dat van zijn familie 
bedacht was. Zoals Dr. S. van der Linde, de 
N.H. predikant van Loenen, vermeldt in zijn 
boek dat kort na het feest uitkwam: die be
zittingen in Lona vormden niet meer dan 
een pion op het schaakbord van de toen
malige politiek. Van der Linde vermoedt ook 
dat Lona uit niet meer bestond dan wat 
schamele woningen en zoiets als een kapel 
- de vermoedelijke locatie van de kapel was 
het koor van de grote kerk. Maar hoe ter
loops ook, Loenen (Lona) was genoemd! 
Toen van officiële instanties tot tweemaal 
toe de verzekering was gegeven dat er niets 
ouders bekend was, durfden de vroede va
deren het startsein te geven. Wie nu het in 
1997 verschenen driedelige prachtwerk 
over de geschiedenis van de provincie 
Utrecht raadpleegt, zal ontdekken dat intus
sen al een vermelding van 949 bekend is ...

In onze tijd kan je je haast geen evenement 
meer voorstellen zonder dat er een organi
satiebureau aan te pas komt. Toen ging het 
anders. De voorbereiding - het was intus

sen juni 1952! - werd in handen gelegd van 
een aantal vrijwilligers. Het waren F. Mooij 
(voorzitter), J.G. (Joop) Lamme (secretaris), 
A. Vroon (penningmeester), G.J. Tukker en 
L. H. Sondaar. Ze konden bij hun aantreden 
nog niet vermoeden wat er in het verschiet 
lag. Joop Lamme zuchtte in zijn eindverslag 
dat de commissie alleen was gevraagd 
plannen te ontwerpen en ‘dus niet zoals 
later stilzwijgend werd aangenomen, om 
die ook uit te werken’. In een programma- 
met-toelichting vinden we in een rubriek 
met de veelzeggende titel: ‘1000 jaar.

Bij de viering van het 
duizendjarig bestaan 
waren de brug en de 
toren feeëriek verlicht. 
Foto: Joop Lamme, 
coil.: W. Mooij.



MAANDAG 
to Aug.

DINSDAG 
11 Aug.

WOENSDAG
12 Aug.

DONDERDAG
13 Aug.

VRUDAG
14 Aug.

ZATERDAG 
15 Aug.

Tevens is een straat-, tuin-, gevclversierihgs- ea vèrlichtingswedstrijd 
georganiseerd. - Tijdens de fccstwcek zijn verschillende gebouwen ta. 
plaatsen, waaronder de oude Vechtbrug en de Kerktoren feestclijl 
licht, waardoor het dorp eea feeërieke aanblik zal krijgen.

Bezoekt het MUSEUM io het 
gebouw „De Hooge Stoep”.
Dorpsstraat 26.

KOMT NAAR^"
LOENEN!

Affiche ter gelegenheid van de viering van 

het 1000-jarig bestaan van Loenen.



1001 moeilijkheden’ deze ontboezeming; 
‘Zelden heeft het opstellen van een feest
programma zoveel hoofdbrekens gekost als 
nu bij de herdenking van het 1000-jarig be
staan van ons dorp en zelden is ook de tijd 
van voorbereiding voor een feest op derge
lijke schaal zo kort geweest als nu....’

Er moest enorm worden geïmproviseerd. 
Zelfs de data van het feest lagen nog niet 
vast. Nog op 29 mei 1953 noemde de com
missie in een brief aan de gemeenteraad de 
periode 24 juli tot 1 augustus. Tot in de laat
ste week voor het feest was er nog ontzag
lijk veel te doen.

Een foto van de commissie 
die de feestelilkheden 
organiseerde in de tuin van 
de Hoge Stoep, Dorpsstraat 

26. Op de voorgrond Bertus 
Sondaar, links daarnaast 
Adriaan Vroon, daarachter 
Joop Lamme, met bril en 
hoge hoed Frank Mooij, en 
tussen de beide meisjes 
Gerrit Tukker.

Foto: Joop Lamme, 
colt: W. Mooij.

In publicaties wordt aange

nomen dat in Loenen de 
oorsprong van het kolfspel 
ligt (Zie Vechtkroniek nr. 29, 
p. 10-14). Doel van dit spel 
was om meteen houten 
stok een bal te slaan en die 
met zo weinig mogelijk 
slagen bij een aangewezen 
doel te brengen. Tijdens de 
feestdagen van het 1000- 
jarig bestaan werden voor 
dit spel met lucht gevulde 
varkensblazengebruikt. 
Geheel links op de foto de 
voorzitter van de feestcom
missie Frank Mooij. Voorts 
naar rechts gaande: o.a. 
GijsbertBos, Siem van Tol, 
Jan Griffioen Rzn., Cor ten 
Hake, Henk Loenen en 
Willem Hoogendoorn.

Foto: Joop Lamme, 
colt: W. Mooij.



De Loenense Dam 
Vereniging organiseerde een 

simuitaan wedstrijd met 
wereldkampioen dammen 

Piet Roozenburg. Hij speel

de simultaan op 47 borden; 
won 38 partijen, speelde 8 
remise en verloor 1 partij 

(tegen FA Van Stam, kam

pioen van de LDV). 
Achter de tafel v.l.n.r.: met 

sigaret en bril: Dries van 
Voorthuijsen, vervolgens 

oud-politieman Lammert de 
Jong, oud-schipper Cornelis 

(Hees) Dolman, kapper 
Bertus ten Dijke; staande 

rechts: Piet Fakkeldij. Op de 
achtergrond bestuursleden 

van de Utrechtse Provinciale 
Dam Bond (afgekort 

U.P.D.B.). 
Foto: Joop Lamme, 

coil.: W.Mooij.

pROQRArnma
van de feestelijkheden ter herdenking van het 1000-jarig bestaan

VRIJDAG 7 AUGUSTUS. 

18.45—19 uur Klokgelui 
19.00—20 uur Gezamenlijke Kerk

dienst in de Ned. 
Herv. Kerk.

20.15 uur Buitengewone raads
vergadering.

Toelichting op het programma van 
Vrijdagavond 7 Augustus;

Tijdens de buitengewone raadsver
gadering hoopt de Ned. Herv. Predi
kant dr. S. V. d. Linde een historisch 
overzicht te geven. De raadszitting als
mede de causerie van dr. van der Linde 
zal per microfoon worden uitgezonden 
zodat men in het gehele dorp zal kun
nen meeluisteren.

Na afloop hiervan zal de bui^emecs- 
ter, Mr. W. I. Doude van Troostwijk 
de feestverlichting ontsteken van toren, 
de oude Vechtbrug en event, nog en
kele andere punten in het dorp.

ZATERDAG 8 AUGUSTUS.

8— 8.30 uur Koraalmuziek vanaf de
toren.

9- —12 uur Kinderspelen en tracta-
ties.

14 uur Officiële opening van de 
herdenkingsfeesten en 
ontvangst van de Graaf 
van Niftarlakc.

14.15 uur

14.25

14.30 uur

15.30 uur 
20 uur

21 uur

Opstellen voor défilé en 
allegorische optocht. 
Zangaubade door het 
kinderkoor „De Vecht- 
zangertjes".
Défilé gevolgd door op
tocht door het dorp. 
Vervolg kinderspelen. 
Revue Speeltuinvereni
ging.
Openluchtfilm. 

Toelichting op het programma van 
Zaterdag 8 Augustus:

Voor de kinderspelen en tractaties 
komen alle kinderen in aanmerking die 
in Loenen woonachtig zijn en de leef
tijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

Ouders van kinderen beneden de 6 
jaar die niet op de fröbelschool gaan 
en ouders van kinderen tussen 6 en 16 
jaar die elders een school bezoeken, dus 
die niet op een der Loenense scholen 
staan ingeschreven, kunnen hun kin
deren voor deelname opgeven tot uiter
lijk Dinsdag 4 Augustus aan de vol
gende adressen: Z. Plugge, Brugstraat 
14 en D. Griffioen, Pr. Wilhelminaweg 
8, J. ten Dijke, Oud-Over. De aanmel
ding dient schriftelijk te geschieden.

Over het défilé en de allegorische 
optocht kunt U elders in dit nummer in 
een apart artikeltje nadere bijzonder
heden vernemen.

Maar, zoals Lamme schreef: ‘In deze dagen 
kon alles. Een leder gaf zich voor de volle 
honderd procent, zonder te vragen wat een 
ander deed.’ Dit gold bepaald niet alleen 
van de commissie. Uit particulier initiatief 
kwam er bijvoorbeeld aanvullende straat- 
versiering en feestverlichting tot stand. Het 
was veelal zelfs zo dat de bewoners de zorg 
voor de versiering van de eigen straat op 
zich namen. Het improviseren van de com
missie ging door tot ver in de teestweek. Zo 
bleek op de avond voor de ballonnenwed
strijd dat er wel aan de ballonnen maar niet 
aan het gas was gedacht. Maar ook dit 
kwam in orde.

Wat was de succesformule? Ik denk de vi
sie van het college van B&W en de commis
sie dat het een feest voor en door heel het 
dorp moest worden. Toen Frank Mooi] ver
klaarde: de ‘commissie heeft gestreefd de 
gehele bevolking in te schakelen; dus [een] 
feest met eigen krachten’, zei hij niets te 
veel. Alhoewel de tijd kort was, begon de 
commissie met een lijst aan te leggen van 
alle verenigingen in Loenen - men telde er 
31, waaraan in tweede instantie nog elf 
werden toegevoegd - en vervolgens alle be
sturen op te roepen voor een eerste verga
dering. De presentielijst van de eerste ver-

Het uitgebreide feestprogramma.



gadering, dd. 24 april 1953, vermeldt 38 na
men. En dan volgt opnieuw een gouden 
greep: de commissie vroeg een schriftelijke 
adhesiebetuiging van alle verenigingen. Op 
29 mei 1953 kon ze aan het gemeentebe
stuur een document overhandigen waarin 
36 verenigingen verklaarden in te stemmen 
met het voorstel van de commissie.

Op de raadsvergadering van 18 juni lag er 
een begroting van fl. 5000,-, een bedrag 
dat voor de nodige commotie zorgde: 
Lamme, met z’n droge humor, schreef later 
‘dat verschillende raadslieden aan “vlug
zout” toe waren’. Maar de uitkomst viel toch 
niet tegen: het gemeentebestuur liet op 20 
juli weten dat de helft van het gevraagde 
bedrag zou worden verstrekt, op voorwaar
de ‘dat de herdenking op stijlvolle wijze 
plaats zal vinden en dat de kosten tot het 
uiterste worden beperkt’(!) Kennelijk had de 
lijst met adhesiebetuigingen van verenigin
gen zelfs de zuinigste raadsleden wat toe
schietelijker gemaakt. Er stond trouwens 
voor de gemeenteraad ook best wat op het 
spel: de pers begon belangstelling te tonen; 
vanuit omliggende dorpen werd ook al extra 
op Loenen gelet; misschien het belangrijk
ste was het vooruitzicht van een feest waar-

De openluch'tfilm wordt gehouden 
op een nog nader te bepalen plaats 
welke wij U die avond per luidspreker 
zullen bekendmaken.

Bijzonderheden betreffende de revue 
kunt U aantreffen in het gedeelte van 
dit nummer hetwelk door het bestuur 
van de speeltuinvereniging wordt ver
zorgd.

MAANDAG 10 AUGUSTUS 

18.30 uur Nationale sportwedstrijden. 
20 uur Heropvoering Revue Speel

tuinvereniging.

Toelichting op het programma van 
Maandag 10 Augustus:

De Nationale sportwedstrijden zul
len bestaan uit 100 meter hardlopen 
voor dames en 1(X) meter hardlopen 
voor heren.

Daarna om ongeveer 20 uur wordt 
de ronde van Loenen gelopen over een 
afstand van 4 km. De kosten van in
schrijving bedragen voor inwoners van 
Loenen 50 cent en voor niet-inwoners 
1 gulden.

Voor de 100 meter wedstrijden geldt 
een tarief van resp. 50 en 25 cent. in
schrijven half uur voor de aanvang der 
wedstrijden.

Over de revue vindt U elders nadere 
bij zon derheden.

DINSDAG 11 AUGUSTUS 

2—4.30 uur Ringsteken op los paard. 
18 uur Ringsteken per fiets.
20 uur Bridgedrive.

Dammen (simultaansean
ce door Piet Roozenburg) 
Biljartwedstrijden.

Toelichting op het programma van 
Dinsdag 11 Augustus:

Van het ringsteken op het los paard 
zullen nog nadere bijzonderheden be
kend worden gemaakt, evenals voor 
het ringsteken per fiets.

De sportwedstrijden in de avonduren 
worden georganiseerd door de betref
fende verenigingen.

De bridgedrive wordt gehouden in 
Ons Huis. De deelname staat open voor 
thuis- zowel als voor wedstrijdbridgers.

Inschrijvingen hiervoor kunnen ge
daan worden tot en met Vrijdag 6 
Augustus aan het adres van de heer 
A. Loenhout, Prof. Poelstraat 24. Hil
versum, tel. 6870 of bij de heer M. 
Winkelman. Rijksstraatweg 111. Het 
inschrijfgeld bedraagt ƒ 2.50 per paar.

Voor de simultaanseance in het ge
bouw St. Joseph komt de wereldkam
pioen Piet Roozenburg naar Loenen. 
Hiervoor kan men zich opgeven bij de 
heer P. Fakkeldij, Pr. Wilhciminaweg 
7. Damliefhebbers die de wereldkam
pioen cens aan het werk willen zien 
kunnen deze avond tegen een zeer lage 
entreeprijs bijwonen.

De Biljartwedstrijden georganiseerd 
door de Loenense Biljartclub worden 
gehouden in café Schiltmeijcr.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS.
18 uur Diverse Volksspelen.

Het uitgebreide 
feestprogramma.

Tijdens de allegorische 

optocht reed het Loenense 
fanfarecorps, verkleed als 

boerenkapel, mee op een 
paard-en-wagen beschik

baar gesteld door veehou
der J.A. vanSchaick. Op de 
bok, het paard besturend, 
zoon Henk van Schaick. Op 
de achterste rij zien we van 
links naar rechts: Jaap 
Groot, Henk de Haan, Arie 
Fokker, Dirk van der Vliet, 
Jan Postma, Rolf van den 
Bosch, Henk Roeien (met 
pijp en bril) en Henk 
Steenmetz. Onderste rij 
links Adriaan Terlingen en 
rechts Hielen (op de voor
grond met trompet).

Foto: Joop Lamme, 
colL: W. Mooij.



Het uitgebreide 
feestprogramma.

in de deelname vanuit Oud Over en Mijnden 
heel zichtbaar zou zijn; de twee buurt
schappen aan de overkant van de Vecht die 
vanouds bij Loosdrecht hoorden, en nog 
maar een jaar tevoren bij de gemeente 
boenen waren gevoegd. Dit mocht dus niet 
mislukken.

Wat waren de hoogtepunten? Het zal voor 
iedereen verschillend zijn geweest. Voor 
sommigen misschien de gezamenlijke kerk
dienst waarmee het feest begon, met toe
spraken van pastoor J. Lammerts, ds. S. 
Van der Linde, en ouderling J. de Rooij van 
de gereformeerde kerk; voor anderen mis
schien de extra raadsvergadering die er op 
volgde, waarbij in aanwezigheid van de 
Commissaris van de Koningin aan Lona als
nog stadsrechten werden toegekend; voor 
nog weer anderen was het misschien de 
hengelwedstrijd die vrijdagochtend om 5 
uur begon, of - zoals voor mij - het ring
steken op los paard; ook de brandweerde- 
monstraties, het kolfspel en de allegorische

Toelichting op het programma van 
Woensdag 12 Augustus:

Deze volksspelen worden bij het ter 
perse gaan van dit nummer nog nader 
uitgewerkt.

Bijzonderheden zuilen per raambiljet 
worden bekend gemaakt.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 
18 uur Roei wedstrijden op de Vecht. 
21 uur Gondelvaart.
Toelichting op het programma van 
Donderdag 13 Augustus;

Het ligt in de bedoeling om wedstrij
den voor paren te houden. Men kan 
zich hiervoor aanmelden tot op de dag 
der wedstrijden. De juiste plaats wordt 
nog bekend gemaakt.

Voor de gondelvaart is de inschrij
ving gratis.

VRijDAG H AUGUSTUS.
5 uur Hengelwedstrijd.

18 uur Puzzlerit per fiets.
20 uur Tirolerorkest met jodelzang. 
Toelichting op het programma van 
Vrijdag H Augustus:

Om misverstand te voorkomen ver
melden wij dat het aanvangsuur van de 
viswedstrijd 5 uur des ochtends is.

De puzzlerit per fiets is in handen 
van de buurtvereniging Oud-Over 
waarvan het bestuur gaarne meer in
lichtingen. verstrekt.

Voor de l’iroler-avond die wordt ge
houden in de tuin van hotel ,/t Raedt- 
huys van Cronenburgh” gaan de 
plaatsbewijzen in de voorverkoop.

Prijzen in de voorverkoop 75 cent, 
op de avond der uitvoering 1 gulden, 
alles inbegrepen.

17

19 uur
20 uur

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 

14 uur Jeugdsportwedstrijden: 100 
meter jongens, 80 meter 
meisjes en 1000 meter jon
gens.
Volleybal- en korfbalde- 
monstraties.
E.H.B.O.-wedstrijden en 
demonstraties. 
Spuitbalwedstrijd 
Lampionop tocht.

22.30 uur Groot vuurwerk.
23.30 uur Officiële sluiting der her

denkingsfeesten.
Toelichting op het programma van 
Zaterdag 15 Augustus:

Het inschrijfgeld voor de jeugdsport
wedstrijden bedraagt voor kinderen die 
in Loenen woonachtig zijn 25 cent en 
voor niet-inwoners 50 cent.

Speciale afhaeiie
De brandweervereniging zal in de 

feestweek voor een zeer bijzondere 
attractie zorgen.

In de Vecht, ongeveer ter hoogte 
van de theekoepel van „Vechtlust” zal 
een kunstmatig eiland komen. Tussen 
het groen en bloemen zal een fontein 
opspuiten die ’s avonds door verschil
lende kleuren licht zal worden besche
nen. _____

Heeft U ieh ie otagen 1
In de week vaa 3 t/m 8 Ang. kuot U 
iedere avond van 8-9 uur terecht ten 
Gcmcenrehuize, waar de organiserende 
Commissfe altc inlichtingen over de 
feestelijkheden kan verstrekken.

optocht (waar Loenen van ouds goed in 
was) waren toppers. Veel indruk maakte het 
optreden van de wereldkampioen dammen 
Piet Roozenburg die in St. Jozef simultaan 
op 36 borden speelde; ter afsluiting volgde 
een slopende blindpartij tegen J.G.
Fakkeldij, oud-kampioen van de Loenense 
Dam Vereniging (eindigend in remise). 
Overige evenementen (die alle het noemen 
waard zouden zijn) staan in het afgedrukte 
programma vermeld.
Drie hoogtepunten vergat ik nog te noemen. 
Het eerste was een hoogtepunt van korte 
duur: de reclameballon die fier boven de 
zaak van Frank Mooij hing, maar door Theo 
Kappeijne aan flarden werd geschoten. 
Elders op deze pagina’s haalt Willem Mooij 
herinneringen hierover op. Een onaantast
baar hoogtepunt vormde de combinatie van 
de toren in het felle licht van reusachtige 
schijnwerpers en de met talloze lampjes 
feeëriek verlichte dorpsbrug. De combinatie 
leverde niet alleen mooie sfeerplaatjes op 
voor de krantenverslagen, maar staat ook 
nog altijd in het geheugen gegrift van ons 
die dit alles meemaakten. En tenslotte was 
er het dramatisch slot van het grote vuur
werk op de laatste avond. Het vond plaats 
op het terrein van de Amsterdamse drink
waterleiding - en symboliseerde weer eens 
de eenheid van het oude dorp met ‘de over
kant’. Het was de hele week prachtig weer 
geweest; maar nu barstte er onmiddellijk na 
afloop een enorme onweersbui los. En zo 
ging het dorp zijn tweede millennium in.

Sander Griffioen
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Het einde van een ballon

Willem Mooij kan zich nog goed herinne
ren hoe de reclameballon boven het pand 
van zijn vader er kwam en verdween. Zijn 
vader had een vrij grote ballon weten te 
vinden, had deze voorzien van een recla
meboodschap voor zijn stoffeerderij, en 
die boven het pand aan de Grutterstraat 
opgehangen.

Hij herinnert zich ook dat er mensen in 
Loenen waren die een reclameballon in de 
feestweek niet konden waarderen, maar 
gezien het vele werk dat Mooij sr. als voor
zitter van de Commissie had verricht, hiel
den die zich verder stil. Het algemene 
gevoelen was dat het wel kon.

De jonge Theodoor Kappeijne van de 
Coppello dacht er vermoedelijk netzo 
over, maar beschouwde de ballon wel als 
een geschikt object voor zijn windbuks. 
Ongeveer staande bij de Vischmarkt wist 
hij met een welgemikt schot de ballon 
naar beneden te halen. Grote consternatie 
- nog wel het meest bij Theo’s vader, Dr. 
N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello, ge
zien Loenenaar en lid van de gemeente
raad. Willem Mooij vertelt met smaak dat 
daarop Joop, Theo’s broer, die rechten 
studeerde en kon praten als Brugman, 
zich naar de stoffeerderij begaf met een 
verhaal dat zo overliep van complimenten 
en spijtbetuigingen dat vader Mooij niet 
anders kon doen dan de zaak als afge
daan te beschouwen.

Onze plaatselijke historicus

Als onze plaatselijke historicus werd Dr. S. 
van der Linde door burgemeester W.l. 
Doude van Troostwijk verwelkomd in de 
bijzondere gemeenteraadsvergadering op 
7 augustus 1953. Dr. Van der Linde haalde 
vervolgens in een halfuur 1000 jaar ge
schiedenis op. Het was een greep uit het 
materiaal dat hij aan het verzamelen was 
voor een boekje. Een half jaar later ver
scheen zijn 1000 jaar dorpsleven aan de 
Vecht.

Wie was deze Simon van der Linde? Het 
biografisch lexicon voorde geschiedenis 
van het Nederlandse protestantisme helpt 
verder. We lezen dat hij op 22 september 
1905 te Utrecht werd geboren en in de
zelfde plaats op 10 februari 1995 over
leed. En ook dat hij tijdens zijn predikant
schap te Lopik (1931-1946) promoveerde 
op De leer van den Heiligen Geest bij 
Calvijn (1943), waarna een periode van 5 
jaar volgde als zendeling op Sulawesi, 
toen Indonesië haar spannende overgang 
beleefde van kolonie naar zelfstandigheid. 
Van 1951-1954 vinden we hem als her
vormd predikant in Loenen - vermoedelijk

alhier de geleerdste predikant sinds 
Balthasar Bekker (1674-1676), een man 
met een wereldnaam vanwege een ge
schrift tegen het heksen- en geestenge- 
loof. In 1954 volgde de benoeming aan de 
universiteit van Utrecht voor de geschie
denis van het gereformeerde protestantis
me.

Heel ‘plaatselijk’ was Simon van der Linde 
niet: hij verkeerde maar vier jaren onder 
ons; en een historicus in gewone zin was 
hij evenmin. Een vooruitziende blik kunnen 
we hem ook al niet toekennen - althans 
gelet op hoe hij zijn overzicht besloot:
‘Als we dit schrijven, wordt juist de snel
weg Utrecht-Amsterdam geopend.
(April 1954). Dat betekent, dat weldadige 
rust is weergekeerd in het oude Loenen. 
Dat betekent voor de liefhebber van het 
oude en het schone, dat men nu weer in 
rust langs de oude straatweg kan wande
len om er wat te dromen, van wat bleef 
en van wat ging. ’ Toch wist hij in korte tijd 
een boek met een omvang van 144 pagi
na’s te produceren dat bol van wetens
waardigheden staat, en na ruim een halve 
eeuw aanschaf en lezing meer dan waard 
is.



Keetje Uithok, de vondeling 
in het varkenshok

In 1867 bezochten 57 gekroonde hoofden 
de stad Parijs. Ze bekeken de wereldten
toonstelling en luisterden naar de nieuwste 
operettes van Offenbach.
Cornelia Uithok, roepnaam Keetje, was dat 
jaar minder fortuinlijk. Als ongehuwde moe
der beviel ze in februari van een zoon. De 
kleine Cornelis stierf al na vier maanden. 
Keetje werd in november van datzelfde jaar 
opgenomen in het Binnengasthuis in 
Amsterdam, voor rekening van de gemeen
te Loenen. Dat waren niet de eerste kosten 
die Loenen voor Keetje betaalde. Het be
gon toen Keetje als zuigeling van enkele 
weken werd gevonden in een warm var
kenshok aan de Slootdijk.

Wie in 1832, het geboortejaar van Keetje, 
het dorp Loenen uit liep richting 
Loenersloot, stond al na enkele tientallen 
meters voorbij het Raadhuis van 
Kroonenburg tussen weilanden en boom

gaarden. Wat wij nu Rijksstraatweg noe
men, heette tot begin 19e eeuw Slootdijk.^ 
Rechts stond daar het landhuis Rijzigt, dat 
in 1934 werd gesloopt. Het was tot 1811 
van de familie Balde geweest, bewoners 
van Wallestein. In 1832 was Rijzigt eigen
dom van Wijnand Calkoen, rentenier uit 
Amsterdam. Hij was ook eigenaar van het 
Docters hofje, dat tegenover Rijzigt lag. Dit 
hofje, toen bekend als B117, stond waar nu 
de open plek is tussen het winkelcentrum 
en de gereformeerde kerk vrijgemaakt.^
Het is in de jaren vijftig gesloopt.
In het Docters hofje woonde in 1832 onder 
andere de in Amsterdam geboren Christina 
Leenders, weduwe van Roelof Bak, met 
haar twee dochtertjes Johanna van 14 en 
Maria van 12. Haar buurvrouw was Dirkje 
Sneeuw, in 1788 geboren te Loenen . Toen 
ze 29 jaar oud was, trouwde Dirkje met 
Gerrit Verhaar. ‘Naaijster’ en ‘voerman’ werd 
genoteerd in de huwelijksakte, die burge-

Het Docters hofje 
omstreeks 1950, vlak 

voordat het werd gesloopt 
Uit: Vijftig Jaren 

Loenenaren 
van J. Lam me.
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meester Sanderson op 6 september 1817 
tekende. Die burgemeester zette de jaren 
daarna nog vele malen zijn handtekening 
onder een akte voor dit echtpaar, meestal 
echter onder droeve omstandigheden. 
Zeven kinderen baarde Dirkje. Slechts een 
zoon, Jan Verhaar, die in de zomer van 
1820 werd geboren, bleef in leven. De an
deren kwamen levenloos ter wereld of stier
ven in hun eerste levensjaar.

Baaijen luijer
Wie had kunnen denken dat de verbouwe
reerde burgemeester Sanderson op een 
dag een huilende zuigeling ten burele zou 
krijgen, in de armen van Dirkje Sneeuw.
“Op heden, den 11 e November van het jaar 
1832 des voormiddags te elf ure. 
Compareerde voor mij Mr. Johannes 
Sanderson burgemeester en ambtenaar 
van den burgerlijke stand van de gemeente 
Loenen provincie Utrecht, Dirkje Sneeuw, 
oud 45 jaar, geboren en wonende alhier op 
het zogenaamde Hofje op Sloodijk, over de 
Heeren hofstede Rijzigt; zijnde huisvrouw 
van Gerrit Verhaar van beroep werkman, 
dewelke aan ons heeft vertoond een kind 
van het vrouwelijk geslacht, naar gissing 
oud tussen eene en twee maanden, verkla
rende zij comparante, dat zij gisteren avond 
den tienden dezer maand November om
streeks zes ure met haren man en zoon in 
huis zittende, iemand met een schreiend 
kind haar huis hoorde voorbij loopen, den
kende dat het hare buurvrouw, vrouw Bak 
was, ofwel iemand die aldaar logeerde. 
Vervolgens hoerende, dat het kind bleef 
voortschreijen, zij haar huis uitgeloopen is 
om te zien wat er plaatshad; en op het 
voortdurend geschrei naar het varkenshok 
van waar zij het geschrei vernam is gegaan, 
en aldaar het alhier vertoonde kind gevon
den heeft, liggende in eene mand aan haar 
toebehoorende en welke in het gemelde 
hok aanwezig was; dat zij daarop hare 
huurlieden met namen Steven van Schaik, 
deszelfs huisvrouw en de weduwe Roelof 
Bak geroepen heeft om hen te doen zien 
dat zij aldaar hetzelve kind gevonden had, 
gebakerd in eene rood baaijen luijer^, waar
over een wit rokje en verder gekleed met 
een linnen hembdjen, een wit baai borstrok
je en een rood katoen japonnetje, en met

een neteldoeksch mutsje op; dan nog ge
wikkeld in eene luijergoedschen luijer waar
op gemerkt zijn op eenen van de hoeken, 
de letters IVD en onduidelijk het getal merk 
6—.

Voorts verklaarende dat zij geen het minst 
vermoeden heeft door wien het gemeld 
kind aldaar neergelegd is geworden.
Ter voldoening aan art. 58 van het burgerlijk 
wetboek is door ons aan hetzelve kind den 
naam en voornaam gegeven van Cornelia 
Uithok, en hebben hetzelve ter verzorging 
en opvoeding provesioneel over gelaten 
aan de comparante welke zich hiermede 
heeft belast. Van al hetwelk dit proces ver
baal is opgemaakt, hetwelk na gedane 
voorlezing aan de comparante door ons 
Burgemeester is geteekend, zijnde door 
haar, comparante verklaard niet te hebben 
leezen, schrijven of haren naam te kunnen 
teekenen. Ingeschreven in de registers van 
geboorte van het jaar 1832 Den 11 novem
ber 1832 hiervan copie gezonden aan den 
Heer Gouverneur van Utrecht en aan den 
Heer Cfficier van Justitie.”

Daar was de burgemeester goed vanaf ge
komen, en waarschijnlijk tot tevredenheid 
van beide partijen, want Dirkje nam de baby 
mee naar huis. Naar de mening van de klei
ne Cornelia werd niet gevraagd. Zij moest 
het leven door als “Keetje Uithok”! Een 
naam die niets te raden liet over de plek 
waar zij gevonden was.

Veldwachter
Na de eerste tevredenheid over deze oplos
sing, moet de burgemeester tot het besef 
zijn gekomen, dat er meer van hem werd 
verwacht. Het dorp gonsde van de geruch
ten. Bovendien werd hij bij de les gehouden 
door een briefje van de ‘regter van instruc
tie’ te Utrecht, Martens.
Deze schreef op 14 november: “Aan den 
Heer Burgemeester der gemeente Loenen. 
Weegens het in Uwe Gemeente te vonde
ling gelegde kind in het varkenshok van 
Gerrit Verhaar beezig zijnde de gesequen- 
teerde Instructie uit te voeren, zoo heb ik 
den eer, ten einde de schuldige persoon uit 
te vinden, UEdAchtb. te verzoeken om in 
Uwen Gemeente onderzoek te doen welke 
vrouwen of meisjes er bevallen zijn en of
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Gezicht op de 

Rijksstraatweg met links 
heihuis Rijzicht en rechts 
het begin van het Docters 

hofje. (Colt: U/. Moolj)

deeze hare kinderen nog hebben; en zoo dit 
tot geen resuitaat mogt ieiden, te iaten na 
sporen of men in den avond van den 10de 
dezer om de streek van 6 uuren ook iemand 
met een schreijend kind heeft zien iopen; zo 
ja, wie het was, of deszeifs signaiement; 
waar die persoon vandaan kwam; en wer- 
waarts dezeive ging, aismede mij omtrent 
een en ander schrifteiijk te berichten.”

Dankzij de opiettende vrouw van de veid- 
wachter kon burgemeester Sanderson vier 
dagen iater ai een enigszins acceptabei be
richt onder de brief schrijven en het epistei 
terugsturen, uiteraard nu met de juiste om
schrijving van zijn functie;
“ingevoige UWEd.gestr. zeer geeerde aan
schrijving van de 14de dezer aan mij ais 
Burgemeester van Loenen, Loendersioot en 
Nigtevecht heb ik de eer UWEd.gestr. te in
formeren, dat na gedaan onderzoek in de- 
zeiver gemeenten geene vrouwen of meis
jes zich bevinden, weike oniangs van een 
meisje bevailen zijnde, hetzeive thans niet 
meer zouden hebben.
Verder heb ik omtrent het voorgevaiiene in 
den avond van de 10de dezer, niet meerder 
te weten kunnen komen, dan van den die
naar der Justitie Van Veen, dat deszeifs 
huisvrouw op dien dag eene vrouw met een 
kind had zien iopen, naar gissing grooter 
dan 5 voet, gekieed in een donker pakje, 
met eenen bruinen omsiagdoek en met een

genipt mutsje op, ook naar haar gissing oud 
32 a 33 jaar.”

Gerucht
Burgemeester Sanderson iaat het daar ech
ter niet bij. in maart 1833 biijkt hij informatie 
ingewonnen te hebben bij de burgemeester 
van Buren, naar ene Antje van Doorn. 
Hoewei hij bericht krijgt dat deze Antje;
“mijn wetens niet in Buren is of voor eenige 
maanden van een kind van het vrouweiijk 
gesiacht is veriest”, stuurt Sanderson direct 
een afschrift naar de officier van Justitie.
Hij voegt er nog aan toe: “Voigens nader 
informatie moet de genoemde Antje van 
Doorn eenen oom aihier woonachtig heb
ben, genaamd Lambertus Gerardus 
Bisschep, bevorens korenmoienaar, nu 
zonder beroep, doch omtrent die famiiie- 
betrekking heb ik nog geen onderzoek 
iaten doen, om zooveei mogeiijk aiie 
gerucht of vermoeden te besparen.”

In plaats van lof voor zijn actie krijgt hij op 
4 mei een zeer stekelig briefje uit Utrecht. 
“Eenigen tijd geleden ontving ik Uw brief 
met mededeeling der vermoedens tegen 
Antje van Doorn als vrouw, welke in de 
maand November des voorgaanden jaars 
1832 een jong kind in een hok te vondeling 
zoude gelegd hebben onder Uwe 
Gemeente. Ik meende dezen brief onbeant
woord te kunnen laten, omdat de instruc-
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tien, die UEdg. Mij hierop vroeg, geene an
dere konden zijn dan de voortzetting van 
nasporing omtrent den meergenoemde per
soon en van hare gangen, welke ik vertrou
wen moest, dat ook zonder mijn schrijven, 
door UEdg. zoude gedaan en voortgezet 
worden. Ais nu nader, onder de hand, door 
UEdg. verzocht zijnde, heb ik gemeend niet 
beter te kunnen doen, dan UEdg. eene nota 
toe te zenden, wat mijn bedunkens, door 
UEdg. had kunnen of nog konde, verrigt 
worde. Ik had verwacht bij UEdg. aanzijn 
hier ter stede ter geiegenheid van den aan
breng der iotelingen, in Uwe betrekking als 
Burgemeester, ofwel ter gelegenheid van de 
algemeene vergadering der Notarissen 
UEdg. bij mij te zien.
Doch den tijd hiertoe schijnt aan UEdg. ont
broken te hebben; en ook heden zaterdag 
ochtend UEdg. niet bij mij gezien hebben
de, bij dezen de bovenvermelde nota.”

In de nota wordt verzocht na te gaan of Antje 
van Doorn bij iemand bekend is en of haar 
“uitzigt” overeenkomt met het volgende sig
nalement: middelmatig van postuur, oud on
geveer 30 jaren, blozend van kleur, een wei
nig pokdalig. Ook wil de officier weten of 
Antje soms in Loenen gezien is, of “zij niet 
komt bij dien oom?”en of “onderhand niet 
kan bemerkt worden, dat zij naar het bewus
te kind weleens komt zien, of bedekkelijk er 
naar vraagt, dewijl ter dien de vermoedens 
van den Hr. Sanderson bewaarheid mogten 
worden bevonden, zo Antje van Doorn was 
de moeder van het kind, het moederhart wel 
naar hetzelve trekken zoude.”

Of het moederhart trok en dit bij de gewone 
dorpelingen bekend was, blijft ongewis. Dat 
Antje van Doorn de moeder was, is twijfel
achtig. De verdachtmakingen van burge
meester Sanderson bleken namelijk op 
drijfzand te berusten. Op 13 mei 1833 geeft 
hij in een brief aan de officier toe dat zijn 
vermoedens “het gevolg zijn van een ge
sprek, hetwelk wij toevallig daarover had
den met mijne zuster, huisvrouw van den 
Heer O. van Diest, Predikant te Buren, hier 
gelogeerd zijnde.” Zijn pogingen om in het 
dorp “zooveel mogelijk alle gerucht of ver
moeden te besparen” waren dus mislukt in 
zijn eigen salonh

Sanderson vroeg voor de vorm nog toe
stemming via Tiel naspeuringen te laten 
doen naar Antje en haar eventuele kind, 
maar dat bleef zonder resultaat. De kosten 
voor de opvoeding van de vondeling kwa
men dus voor rekening van de gemeente 
waar ze neergelegd was: Loenen.
Onbewust van alle commotie sliep Keetje 
intussen de slaap der onschuldigen, bij 
Dirkje, die zelf zes kinderen had verloren.

Schoenlapper
Vanuit onze comfortabele positie met de 
hedendaagse gezondheidszorg, is dat ver
lies haast niet voor te stellen. Maar de 19e 
eeuwer had wellicht een meer fatalistische 
instelling ten opzichte van geboorte en 
dood. De kindersterfte was hoog en de 
dood hoorde net zo bij het leven als de - 
vele- geboortes.
Het leven was hard in de 19e eeuw en ook 
Loenen was bij de geboorte van Keetje niet 
voor alle inwoners een paradijs. In de 
Kadastrale Atlas wordt vermeld dat de me
tingen van 1832 goed beeld geven van de 
situatie vóór de ingrijpende ruimtelijke ver
anderingen na 1850. Op idyllische 18e 
eeuwse prenten zien we die oude situatie: 
heren in kuitbroek, bij een buitenplaats en af 
en toe een koetsje in fraaie met bomen om
zoomde lanen. Ruimte was er altijd wel in 
Loenen, maar binnenshuis waren vooral 
voor de lagere standen de hygiënische om
standigheden erbarmelijk. Ook waren de 
opvattingen over de verzorging van zuige
lingen in onze ogen primitief. De kinderen 
kregen dikke pap en spekschraapseltjes en 
een dotje met brandewijn om lekker te sla
pen. Het mag een wonder heten dat Keetje 
het haalde en uiteindelijk zelfs 86 werd. Een 
taaie overlevingsdrang moet het geweest 
zijn. Bovendien kreeg ze door haar naam en 
afkomst waarschijnlijk een dikke huid. De 
omgang tussen volwassenen en kinderen 
was heel anders dan nu en de kinderen on
derling zullen haar ook meedogenloos ge
pest hebben. Een bijnaam was niet nodig 
als je Uithok heette.

Maar misschien viel het in werkelijkheid mee 
en bikkelde ze op straat vrolijk met de ande
re kinderen. Een echte ‘bikkel’, op stevige 
schoentjes van schoenlapper Jan Aupers.
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Vredelust, nu Dorpsstraat 
96, waar H. Goudt in 1832 

woonde, (Coll.: RHCW te 
Breukelen)

Jan werd in 1781 geboren in Duitsland en 
had zijn werkplaats in het huidige 
Dorpsstraat 94.= Op ‘20 mai] 1838’ schreef 
hij een rekening; ‘voor Keetje een paar 
schoentjes gemaakt: 1,45.’
Die rekeningen zijn bewaard gebleven en 
werden betaald door Hendrik Goudt, de 
buurman van de schoenmaker. Hij tekende 
vanaf 1835 ook jaarlijks voor de vergoeding, 
die de gemeente Loenen voor ‘kleederen en 
Onderhoud van een gevonden kind 
Cornelia Uithok’ betaalde. Voor ‘onderhoud 
van Cornelia Uithok’ werd in 1834 over het 
jaar 1833 fl. 95,72 en over het jaar 1832 fl. 
89,77.5 door de Gemeente Ontvanger uit
betaald aan De Wed. Rooter. Deze was als 
Anna Catharina Bos in 1790 in Amsterdam

geboren en had zelf drie dochtertjes.
Ze was gehuwd geweest met Hendrik 
Rooter, tuinbaas, geboren 1794 op Oud 
Over. De weduwe woonde in 1834 in de 
huidige Dorpsstraat.

Woonde Keetje dan niet meer bij Dirkje 
Sneeuw ? We weten het niet. In het bevol
kingsregister is een hiaat tussen 1830 en 
1850. Misschien is Dirkje Sneeuw kort na 
de komst van Keetje overleden. Het kan 
ook zijn dat anderen de administratieve 
rompslomp voor haar waarnamen. Dirkje 
kon immers zelf niet lezen en schrijven!
En ze had al een band met Hendrik Goudt, 
want hij was getuige bij de geboorteaangif- 
te van haar zoon Jan in 1820.

Aanplakker
Goudt was een bekend man in Loenen. In 
1822 huwde burgemeester Sanderson deze 
‘in Amsterdam geboren jonkman, oud 29 ja- 
ren’, met Alida van Doesburg, 26 jaar, bui
ten beroep, en ook geboren te Amsterdam. 
Goudt was toen winkelier. Het ging hem 
blijkbaar voorspoedig, want bij de aangifte 
van Dirkje Sneeuw’s zoon, twee jaar daar
voor, was Hendrik Goudt nog kleermaker 
van beroep. Beide keren valt zijn handteke
ning op: duidelijk leesbaar en stevig, vol 
zelfvertrouwen. Hendrik Goudt was iemand: 
eigenaar van een ‘huis en plaats’ aan Het 
Molen Eind, het huidige Dorpsstraat 96, 
vanouds Vredelusf, verder winkelier, bode 
der gemeente Loenen, aanplakker van pu
blicaties en van 1 -5-1857 tot 1 -1 -1866 ci
pier van het huis van bewaring. Tot 1857 
verhuurde hij ook een van zijn kamers voor 
‘de vergaderingen der gemeente Loenen’.' 
Hendrik was een veelzijdig man, die op vele 
manieren aan de kost kwam. Op 22 augus
tus 1835 berekent hij aan het gemeentebe
stuur “de vlag van de Tooren verstelt 0,90 , 
aan vlaggedoek 1,20 “. In 1842 redt hij het 
niet meer met verstellen: “Voor het maken 
van een nieuwen torenvlag fl. 1,71,5 1/2 El 
rood katoen fl. 3,85, 5 1/2 El Blaauw katoen 
fl.2,471/2, 51/2 El wit katoen fl.2,20, totaal 
10,231/2”. Blijkbaar had hij ook nog tijd om 
lantaarnopsteker te zijn en dat bracht weer 
wat geld in het laadje. Op 22 Maart 1847 is 
het gemeentebestuur debet aan H. Goudt; 
“van den 16 octob. 1846 tot 18 maart 1847
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geleverd voor de Lantaarns 360 kan patent 
Olij 129,60, 6 pond kaarsen 2,10 aan pitten
3.50 voor het opsteken 50,-”
Goudt overleed in 1869, oud 76 jaar.

Achterlappen
Rond 1832 \was Hendrik Goudt in de bloei 
van zijn leven en hij kon wel even iets voor
schieten. Dat was nodig, want de gemeente 
Loenen betaalde achteraf voor de verzor
ging van Keetje. Per jaar rond de 95 gulden, 
een heel bedrag. Op dezelfde lijst van ge
meentelijke uitgaven voor 1834 staat het 
Tractement van den Veldwachter J. van der 
Sijs 175,-’ en ‘de jaarwedde van den 
Onderwijzer G. Mulder 150,-’. De Medicinae 
Doctor B. Wipff® kreeg over 1836 als 
Tractement 100,-. Hendrik Goudt declareer
de per kwartaal de rekeningen voor het on
derhoud van Keetje. Van januari tot maart 
1837 berekent hij dertien weken kostgeld a
1.50 per week. Bovendien heeft ze nieuwe 
kleertjes gekregen: ‘een jurkje gemaakt 
0,50, een hoetje gemaakt 1,50, een paar 
kousjes 0,45, drie hemde gemaakt 0,45 
schoene gelapt 0,40 eenig goed versteld 
0,45.’ Keetje verslijt haar schoenen snel.® 
Diezelfde zomer rekent de schoenlapper 
weer 0,25. Hij heeft 16 julij ‘een paar 
schoentjes achterlappen geboord’, op 12 
augustus ‘een paar schoentjes halve zoole: 
0,35, op 20 september een paar schoentjes 
halve zooien, achterlappen geboord: 0,60 
en 29 september nog ‘een paar schoentjes 
halve zooien’ 0,35. Goudt declareert dat 
kwartaal 13 weken kostgeld a 1,50 per 
week, verstellen van kleederen 1,10, plus 
de rekening van de schoenmaker.
In november 1837 worden er weer ‘een 
paar schoenen halve zoole geboord’ en ‘1 
lap ingezet’. Ook krijgt ze een paar pantof
feltjes: 0,70. Op 24 november wordt door 
Goudt “voor de Gemeenteraad te Loenen

betaalt ten behoeve Cornelia Uythok voor 
Sophia Edema 7,99”. Edema levert daar
voor ‘4 1/2 el bruijn Catoen, 3 el blaauw id.
2 el wit voering, 3 1/4 el breed Amersfoort,
4 el lint en 3 halsdoeken’, totaal 7,99. 
Kleermaker Goudt declareert zelf het maak
loon van ‘1 Jurkje, 4 doekjes, 2 boeselaars,
1 Rokje, 1 nachtjakpon, en 0,60 aan ver
schot’, totaal 1,80.

In 1838 worden er weer schoentjes ge
maakt, ‘het verstellen van kleederen’ kost 
0,40 en twee paar kousjes 0,95. In het eer
ste kwartaal: ‘verstellen van kleederen’ 0,80 
en voor de schoenmaker 0,50. Op 20 maij 
een paar schoentjes: 1,45. Jan Aupers 
houdt er werk aan: 28 julij ‘een paar schoe
nen gemaakt’, 3 augustus ‘een paar agter- 
lappen’, 25 augustus ‘halve zooien, agter- 
lappen, 2 lappen ingezet, 6 October ‘ge
boord, en veeters en verstelt’, totaal 2,50.
In juli levert winkelier Willem de Haan’“ uit 
de Brugsteeg, stoffenleverancier en klom
penmaker, 4 El Katoen, 1 El wit, 1 1/4 El 
Bont. In september blijkt er een jurkje van 
gemaakt voor 0,40 en een hoedje, ‘gemaakt 
met verschot’ voor 1.50. Kleine Keetje 
wordt in het najaar van 1838 zes jaar. In fe
bruari 1839 wordt er nogmaals stof gekocht 
in de winkel van De Haan en Goudt decla
reert 2 Borstrokjes en 2 Broekjes: 0,60 en 
een paar kousen voor 0,50. Op die declara
tie staat: ‘Voor Rijskosten en verschot na 
Amsterdam 4,60, Voldaan 21 Maart 1839’. 
Hendrik Goudt zet ditmaal een uitzonderlijk 
dikke streep onder zijn handtekening.

Hollandsch Siberië
Die reis naar Amsterdam was op 19 maart 
1839 en daarmee kwam voor Keetje op een 
traumatische manier een einde aan de rela
tief beschermde kindertijd in het dorp 
Loenen. Net als honderden andere wezen

Rekening voor schoentjes 
voor Keetje Uithok, 1838. 
(RHCW te Breukelen, 
Archief gemeente Loenen 
1595-1943, inv. nr. 433)
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Rekening van W. de Haan 
voor wit en bont katoen 

voor Keetje Uithok, 3 juti 
1838. (RHCWte 

Breukelen, Archief ge

meente Loenen 1595-1943, 
inv. nr. 433)

werd ze per boot over de Zuiderzee ge
transporteerd naar Drente; de zesjarige 
Keetje werd ‘opgezonden’ naar de 
‘Kindergestichten van Veenhuizen’! 
Burgemeester Joh. Sanderson tekende per
soonlijk de ‘Vestigingsstaat aangaande 
Cornelia Uithok de 19e Maart 1839 naar het 
1 ste Gesticht der Maatschappij van 
Weidadigheid te Veenhuizen opgezonden 
ten iaste van de gemeente Loenen provin
cie Utrecht.’ Er ging een kopie naar 
Gedeputeerde Staten in Utrecht.

Ons land liep met deze ‘weldadige’ regeling 
voorop in Europa. Al een echt gidsland dus! 
Initiatiefnemer van de Maatschappij van 
Weldadigheid was in 1818 Graaf Johannes 
van den Bosch," een generaal, die het tot 
minister zou brengen en die ook een carriè
re in Nederlandsch-lndië zou opbouwen. 
Deze man was gegrepen door het vraag
stuk van het pauperisme. Door het oprich

ten van koloniën in het noordoosten van het 
land wilde hij een aantal doelen tegelijk rea
liseren. Door de woeste gronden te laten 
ontginnen met de spierkracht van de pau
pers, zouden zowel de paupers, als de eco
nomie er op vooruitgaan. Degenen die kwa
men, viel het ontginnen van de onvruchtba
re zandgronden en het militaire regime in de 
kolonie zwaar. Niet voor niets kregen de ko
loniën later de bijnaam “Hollandsch 
Siberië”! De generaal weet het mislukken 
echter vooral aan ‘de verkwistende aard 
van de kolonistenvrouwen’. Als oplossing 
voor het gebrek aan werkkrachten ging Van 
den Bosch vervolgens dwangkoloniën bou
wen in Ommerschans en Veenhuizen en die 
bevolken met bedelaars. De overheid, en 
met name ZKH Willem I, stond aanvankelijk 
zeer welwillend tegenover de plannen van 
Van den Bosch en in 1822 werd een over
eenkomst gesloten met de Maatschappij 
van Weldadigheid. De verplichting was dat

Gravure van de binnentuin 
van het Derde Gesticht in 

Veenhuizen, 1826. Uit: De 
Vriend Des Vaderiands 11, 
1828. Provinciaai museum 

Drenthe
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voor de koloniën in Drente. Ook werd be- 
paaid dat een gemeente niet meer dan 30 
guiden per jaar aan een wees mocht beste
den. Bij Koninkiijk Besluit kregen de ge
meenten de verpiichting tot het opzenden 
van wezen vanaf 6 jaar naar de koionie. 
Loenen was gehoorzaam en betaalde elk 
jaar 30 gulden “Vervangingskosten” voor 
Keetje.^^ Sommige gemeentebesturen, b.v. 
Weesp, weigerden kinderen te sturen en in 
Amsterdam kwam de bevolking in opstand. 
Een transport van wezen uit het Aalmoeze
niers Weeshuis in Amsterdam werd in fe
bruari 1824 in het donker gedaan. De 300 
kinderen werden ‘s nachts onder poiitiebe- 
waking in vier schuiten weggevoerd en in 
Muiden ingescheept op een gereedliggend 
schip met proviand. Vanuit de bevolking 
kwamen in de loop der jaren initiatieven om 
aan deze wantoestanden een einde te ma
ken en in 1865 werden de ‘Rijksweezenge- 
stichten te Veenhuizen’ ontruimd

Keetje, die net zes jaar was, werd in 1839 
nog wei op iast van de overheid opgezonden. 
Het kind werd naar Amsterdam gebracht en 
ging in eerste instantie naar Ommerschans. 
Daarna werd ze overgebracht naar het ‘
1e Gesticht’ in Veenhuizen. In dat gebouw 
woonden toen 1000 wezen. Haar nummer 
in het ‘stamboek’ was: wees 2111.

laars. Van de drie gelijkvormige gestichten, 
die in Veenhuizen werden gebouwd, is het 
zgn. tweede gesticht, nu Esserheem gehe
ten, goeddeels bewaard gebleven. Het is 
een rondom gesloten carré-vormig gebouw, 
met 4 zijden van 145m. Middenin is een 
binnenplein. In dezelfde stijl zijn in die perio
de kazernes gebouwd.
Ook de tucht voor de wezen in Veenhuizen 
was militaristisch'^. De straffen voor diverse 
(in onze ogen lichte) vergrijpen, varieerden 
van te pronk stelling, opsluiting op water en 
brood tot veertig rietjesslagen.

Loodjes en Wigtjes
De naam Uithok is in de dozen vol versla
gen niet terug te vinden en het is niet be
kend of ze zich misdragen heeft. Maar voor 
de kleine Keetje betekende de aankomst in 
Veenhuizen in ieder geval: geen pantoffel
tjes meer van schoenlapper Jan Aupers, 
geen jurkjes van Hendrik Goudt, en geen 
hoedjes met linten. Alle wezen werden ge
huld in de stugge kleding, die werd ge
maakt van de stoffen, die de kolonisten in 
eigen weverijen maakten.
Het voedsel was zo mogelijk nog erger. Het 
rantsoen''' was voor iedereen gelijk. Daags 
kreeg men 1/2 roggenbrood per man. Dat 
koloniebrood werd gebakken van rogge en 
aardappelen. Voor de Erwten Soep was per

Rekening voor 13 weken 
kostgeld, te betalen door 
het gemeentebestuur van 
Loenen aan H. Goudt voor 
de laatste drie maanden 
van 1838. (RHCWte 
Breukelen,
Archief gemeente Loenen 
1595-1943, inv. nr. 433}
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persoon beschikbaar: “375 Wigtjes 
Erwten'^ 39 Wigtjes Rundvet en 156 korrels 
Zout. Met Groenen erwten of Graauwen 
werd dit om den anderen Zaterdag ge
schaft”. Afwisseling bracht de Gort Soep: 
“per portie 2 ons Gort, 39 Wigtjes Rundvet,
145 korrels zout. Deze Soep werd geschaft 
Dingsdags en Donderdags”.
Zondags, Maandags, Woensdags en 
Vrijdags stond Vleesch Soep op het menu: 
“per man 6 Lood'® Rundvleesch, 6 wigtjes 
Rundvet, 7 lood Groenten, 22 Lood 
Aardappelen, 7 Lood Tarwebloem, 11 lood 
Gort, 233 korrels zout, 3 korrels peper, 4/5 
vingerhoed azijn.”
Alle namiddagen bestond de maaltijd uit 
een portie van “75 lood Aardappelen, 1 
lood Rundvet, 1 Lood uijen, 1 Lood Zout,
3/2 korrel peper, 1 Vingerhoed /\zijn”.
Kritiek op dit menu werd verwoord door 
T.L.Hoff. Deze gewezen kolonist publiceer
de in 1840 een pamflet van 30 pagina’s om 
een ieder die vrijwillig naar de koloniën van 
Weldadigheid wilde gaan, daarvan te weer
houden. Hij vermeldt vele wantoestanden. 
Het ‘natte’ brood zou met water gebakken 
worden om het gewicht te halen. Van de 
gortsoep wordt men wel opgeblazen maar 
niet verzadigd. Op 2e Paasdag 1840 brak er 
een oproer uit onder de kolonisten, omdat 
er geen brood meer was, ook niet tegen be
taling in de koloniewinkel.''

We kennen nu de nadelen van dergelijk 
eentonig en eenzijdig voedsel. Geen won
der dat de sterfte onder de wezen enorm 
was. Wellicht had Keetje door haar eerste 
zes jaar in Loenen een goede start. Als 
dorpskind was ze in het voordeel ten op
zichte van kinderen, die uit weeshuizen in 
de steden kwamen en die vanaf hun ge
boorte al ondervoed waren. In ieder geval 
overleefde de taaie Keetje het verblijf in 
Veenhuizen. In 1852 werd zij ontslagen, 20 
jaar oud.

Lidmaat
Dertien jaar heeft Keetje in het ‘weezenge- 
sticht’ doorgebracht. De bemoeienis van 
Loenen beperkte zich tot betaling van de 
kosten. In 1849 zijn die opgelopen tot 22,71 
per halfjaar. De eerste weken na haar op
zending in 1839 veroorzaakte zij nog enige

commotie in Loenen. De Staatsraad 
Gouverneur der Provincie Utrecht, liet per 
brief weten dat: “de permanente commis
sie der maatschappij van Weldadigheid de 
vraag heeft voorgesteld in welke 
Godsdienstige beleidenis het kind Cornelia 
Uithok moet worden opgevoed. “
De vraag kwam ongelegen, maar kon niet 
worden genegeerd en burgemeester 
Sanderson was weer gedwongen hande
lend op te treden. In de kantlijn van de brief 
schreef hij op 15 junij 1839 zijn antwoord 
aan de Staatraad: “Ik heb de eer 
UHooged.Gestr. te kennen te geven , dat de 
leden van het gemeentebestuur om deze of 
gene reden verhinderd zijn geworden om te 
vergaderen, ten einde over het onderwerp 
van UHooged.Gestr. aanschrijving van de 8 
dezer te delibereren, dat ik met de meesten 
van hetzelve hebbende geraadpleegd, allen 
derzelver gevoelen is, om de vondeling 
Cornelia Uithok, te Veenhuizen thans zijnde, 
op te voeden in de hervormde godsdiensti
ge belijdenis, aangezien dezelve voor reke
ning van deze burgelijke gemeente wordt 
opgevoed, van welke het grootste getal tot 
die godsdienstige belijdenis behoort”.
Wat dat betreft kwam de opvoeding van 
Keetje tenminste in orde. Uit het lidmaten
boek van de Hervormde Kerk Loenen blijkt 
dat op 20 april 1859 een bevestiging is ont
vangen van ds. H. W. Jansen uit 
Veenhuizen, dat Cornelia Uithok daar als 
Gereformeerd lidmaat in aangenomen op 
“den 1 ste november 1851 ”.

Dienstje
Het bleef gelukkig niet bij catechisatie. Bij 
haar ontslag in 1852 werd over Keetje ge
noteerd: “leest en schrijft goed, kan naaijen, 
breijen en stoppen. “ In een briefje van 5 fe- 
bruarij 1852 kondigt de Commissaris des 
Konings in de Provincie Utrecht het ontslag 
van Keetje aan. Daarbij voegt hij een “ex
tract bevattende wederonderscheidene bij
zonderheden waarvan de kennis bij het in 
overweging nemen van het ontslag in het 
belang der voorwerpen nuttig kan zijn.” Hij 
doelt op de vermeldingen in de ontslagstaat 
van het ‘voorwerp’ C. Uithok, No. 2111. 
Behalve dat zij goed kon lezen en schrijven, 
was Keetje volgens die ontslagstaat “voor 
eene ligte dienst wel geschikt” Zij had zelf
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aangegeven dat ze “zal trachten eene 
dienst te bekoomen.” De permanente com- 
nnissie adviseert haar te ontslaan, “als zij 
een middel van bestaan zal hebben gevon
den.”
Vertrek uit Veenhuizen voordat ze ‘een 
dienstje’ had, betekende kosten voor de 
gemeente Loenen. Niet alleen moest de reis 
betaald worden en waren zij verantwoorde
lijk zolang Keetje geen werk had. Er was 
ook nog een schuld te voldoen. De stand 
van haar rekening in het weeshuis was;
“21.88 schuld op kleeding, 3,48 te goed op 
voorschot”.
Volgens oud-kolonist T.LHoff zouden veel 
meisjes, die op deze ‘Hooge-School der 
ondeugd’ waren geweest, na hun ontslag 
‘zich overgeven aan een liederlijk, ontuchtig 
leven.’ Ook zijn er meldingen dat de dienst
meisjes die uit Veenhuizen kwamen -dankzij 
de militaire tucht- onhandig, gedwee en on
derdanig waren. In ieder geval wereld
vreemd. Hoff: “Zo staan zij dan opeens, als 
vreemdelingen, onbekend en zonder iets 
geleerd te hebben, waarmee zij den kost 
kunnen verdienen, zonder ondervinding in 
eene gansch andere wereld, en zijn weldra 
zonder werk en zonder brood.”

Slaapsteehouder
Keetje was zo verstandig na haar ontslag 
rechtstreeks naar Loenen te gaan, waar de 
burgemeester zijn verantwoordelijkheid 
nam. Y.J.H. de Koek is op dat moment de 
burgemeester'® en als Keetje bij hem op de 
stoep staat, schrijft hij op 7 april 1852 een 
briefje aan het Diaconie Bestuur om ‘mede 
te deelen dat zich heeft aangemeld de per
soon van Cornelia Uithok.’ “Daar zij eenigen 
fijd hier zal verblijven ten einde te trachten 
oenen dienst te verkrijgen, heb ik haar intrek 
doen nemen bij den slaapsteehouder J. 
Reuken'® voor de som van 1,50 per week. 
Mocht het diaconiebestuur echter andere 
plannen met bovengenoemde persoon 
hebben zoo zal het mij aangenaam zijn die 
te vernemen.”

Of en hoelang de Diaconie moest bijsprin
gen is niet bekend. Vier jaar later, in 1856, 
Woont Keetje als dienstbode bij Lucas Ritz, 
het huidige Dorpsstraat 7®“. Lucas Ritz was 
zadelmakersknecht van beroep, in dienst bij

Jacobus Nummerdor.
Het gezin bestond uit Lucas Ritz, zijn vrouw 
Maria Gesina Witthenius en hun dochter 
Helena Cornelia Ritz. Helena werd geboren 
6 juli 1833 en huwde 3 mei 1863 met bak
ker Hendricus Johannes Bartha de Boer. 
Deze kocht in 1861 de bakkerij thans be
kend als Dorpsstraat 48 van de erven Jan 
Volkmaars. Dat adres was toen B 17.
Op 15 april 1856 overlijdt Lucas Ritz. Zijn 

vrouw en dochter verhuizen naar het huidi
ge Dorpsstraat 25. Dat pand is nu één 
woonhuis. Destijds werd het linker gedeelte 
bewoond door Hubertus Johannes Stokvis, 
metselaar, en zijn vrouw Dedica Josina 
Haverman, de plaatselijke vroedvrouw. In 
het kleinere rechter gedeelte woonden 
moeder en dochter Ritz en Keetje. De we
duwe Ritz is dan wasvrouw, tot zij overlijdt 
op 30 mei 1862.

Een jaar later trouwt Helena Ritz met haar 
bakker en de volgende vermelding over 
Keetje is dat ze 31 oktober 1864 naar 
Nederhorst den Berg vertrekt. Dat beviel 
blijkbaar niet. Op 15 december datzelfde 
jaar komt ze terug uit Nederhorst den Berg 
en gaat werken bij Stam in Vreeland. Er vin
den nog meer - onbekende - verhuizingen 
plaats, want 6 maart 1866 komt ze ineens 
van Nigtevecht naar Loenen terug. Ze is 
dan 33 en gaat wonen in het Doctors Hofje, 
bij Gregorius de Rijk en zijn vrouw Matje

Dorpsstraat7, heihuis 
van Lucas Ritz, waar 
Keetje in 1856 ais 
dienstbode werkte. 
(Foto circa 1995, 
colt: \N. Mooij)
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De Dorpsstraat omstreeks 
1900 met uiterst links de 

toegangsdeur en een raam 
van het huidige nr. 25, al
waar Cornelia woonde bij 

wasvrouw Maria Ritz- 
Wittenius en haar dochter 

Helena, voordat zij in 1864 
naarNederhorstden Berg 

vertrok. (Coil.: IV. Mooi])

Kortekaas. Ze wordt dienstbode op het 
adres B17, de bakkerij van Helena Ritz en 
haar man.

Vroedvrouw
In 1867 is Baron van Reede tot ter Aa bur
gemeester van Loenen.^’ Keetje bezorgt 
hem dat jaar heel wat werk. “Den 15den fe- 
bruarij verschenen voor ons, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgelijken Stand, 
Dedica Josina Haverman, huisvrouw van 
Huibertus Johannes Stokvis, oud achten
dertig jaren, van beroep vroedvrouw”.
Vrouw Haverman verklaarde dat “op 14 fe- 
bruarij in het huis Wijk B No. 117 is geboren 
een kind van het mannelijk geslacht uit 
Cornelia Uithok, zonder beroep, ongehuwd, 
wonende te Loenen.” Het kind kreeg de 
voornamen Cornelis Willem. Getuigen wa
ren Jan Arent Voorthuis, secretaris en 
Theodorus van Rooijen, veldwachter.^^ 
Keetje was van een zoon bevallen in het 
huisje aan het Docters Hofje. Ze was op dat 
moment zonder werk. De Loenense me
vrouwen konden geen zwangere dienst
meid gebruiken. In de kerkelijke archieven is 
vermeld dat werd gedoopt Cornelis,
“onecht kind van Cornelia Uithok”. Keetje 
was dus met haar onecht kind zonder mid
delen van bestaan. In de Kerkeraadsverga- 
dering van Hervormde Gemeente van 9 mei

1867 komt ter tafel “een missive van den 
heer Burgemeester van Loenen, met ver
zoek om bericht of Cornelia Uithok met 
haar kind de vereischte onderstand van de 
diakonie kan bekomen. Er wordt besloten 
hierop te antwoorden dat dat niet kan ge
schieden, wegens het onvermogen der 
kas.”

Op 6 juli verschenen voor burgemeester 
Van Reede tot ter Aa weer Jan Arent 
Voorthuis, sercetaris en Theodorus van 
Rooijen, veltwachter. Zij verkiaarden dat 
“op 5 julij des morgens om half zeven was 
overleden: Cornelis Uithok, zonder beroep, 
oud vier maanden, geboren te Loenen, wo
nende te Amsterdam, zoon van Cornelia 
Uithok , dienstbode wonende te Amster
dam.” Keetje was blijkbaar naar Amsterdam 
gegaan en daar als dienstbode aangeno
men. Was ze toevallig in Loenen op bezoek 
met haar zoontje toen het kind overleed? 
Waarschijnlijker is dat ze het kind ten einde 
raad ter verzorging in het dorp heeft achter
gelaten. In Amsterdam had ze zonder haar 
“onecht kind” meer kans op werk.

Domicilie van onderstand
De bevalling, de armoede en het sterven 
van haar kind worden Keetje dat jaar teveel. 
Ze wordt in Amsterdam opgenomen in het
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Binnengasthuis en is blijkbaar zo ziek dat ze 
bij de opname haar naam niet goed kan la
ten noteren. Het is ook mogelijk dat Keetje 
haar Loenense naam Uithok niet gebruikt 
heeft bij haar sollicitatie voor een dienstje in 
Amsterdam.
Burgemeester Van Reede tot ter Aa ont
vangt namelijk een ambtelijk schrijven van 
zijn collega, Burgemeester Fock van 
Amsterdam, gedateerd 30 november 1867. 
In stuk N 135 van het armwezen deelt 
Amsterdam het gemeentebestuur van 
boenen het volgende besluit mede;
“De Burgemeester der Gemeente 
Amsterdam, gelet op het verzoek door of 
vanwege Cornelia Kok (volgens latere opga
ve genaamd Cornelia Uithok) gereformeerd, 
ongehuwd, dienstbode, gedaan tot het be
komen van geneeskundige verpleging.
In aanmerking nemende, dat de omstandig
heden waarin gemelde persoon verkeert, 
dringend vorderen, dat aan haar ondersteu
ning worde toegelegd, terwijl het voldoende 
gebleken is, dat zij dien onderstand niet kan 
erlangen van kerkelijke of bijzondere instel
lingen van weldadigheid in deze gemeente; 
Besluit aan Cornelia Kok of Uithok die ge
durende haar verblijf alhier geen onderstand 
heeft genoten en niet valt in de termen van 
art.36 der armenwet, te verstrekken eenen 
onderstand in geneeskundige verpleging in 
het Binnen Gasthuis tegen 50 cents daags, 
en zulks voor rekening van haar onder- 
standsdomicilie boenen als zijnde aldaar 
den 11 November 1832 geboren, vanwaar 
zij in Mei naar herwaarts is gekomen. “ 
Keetje vertrok dus blijkbaar in mei, direct na 
de afwijzing door de Diaconie, naar 
Amsterdam. In januari 1868 boekt boenen 
bij ‘onvoorziene uitgaven’ 75 gulden voor 
Verpleging C. Uithok. Uit de archieven van 
het Binnengasthuis blijkt, dat Keetje Uithok 
Werd opgenomen in de vrouwen-ziekenzaal 
op 26 november 1867 en ontslagen op 4 
maart 1868. Zij bezette krib 17. Haar adres"" 
bij opname was Amstel Z 488 en zij was op 
dat moment ongehuwd."^

Berucht
Het verblijf in het ziekenhuis moet een hel 
geweest zijn. Het gebouw zoals dat nu aan 
de Oudezijds Achterburgwal staat, werd na 
1868 gebouwd Keetje lag nog in de gebou

wen van het middeleeuwse Sint Pieters
gasthuis. De verpleging bestond uit “knech
ten en meiden”. Tot de ingrijpende reorgani
satie van 1883 waren het slaan van patiën
ten, het mishandelen van zieken, die geen 
fooien gaven, het opeten van voedsel dat 
voor de patiënten bestemd was, dagelijks 
voorkomende zaken. En zelfs werd een op
passer betrapt, die bezig was “de beste 
stukken vleesch , aan een vork geprikt, en 
omhoog gehouden, met luider stem bij af
slag en opbod aan de meestbiedenden te 
verkoopen.” Het personeel kwam o.a. uit 
Veenhuizen en toen in 1867 de geneesheer- 
directeur personeel nodig had, schreef hij 
daarheen om ‘nieuwe zaalmeiden’.
Werkte deze onverwachte confrontatie met 
haar verleden de genezing tegen of was 
Keetje in het voordeel, omdat ze wist hoe 
ze met deze vrouwen om moest gaan ? 
Ondanks deze barre omstandigheden her
stelt Keetje en op 4 maart 1868 wordt zij 
ontslagen. Het is niet bekend waar zij kort 
na haar ziekenhuisverblijf heeft gewoond. 
Ten tijde van haar ziekenhuisopname stond 
Keetje niet ingeschreven in Amsterdam. 
Cornelia Uithok werd pas op 19 mei 1869 
ingeschreven in het Amsterdamse bevol
kingsregister op het adres Warmoesstraat J 
74 als dienstbode bij de winkelier Johannes 
Koning. Op 29 september 1869 werd zij 
ambtshalve uitgeschreven naar Weesper- 
Karspel. Op 26 mei 1873 werd zij weer uit
geschreven uit Weesperkarspel naar 
Amsterdam. In korte tijd verhuisde ze ettelij
ke malen in de stad. In juli 1873 naar de 2e 
Laurierdwarsstraat, diezelfde maand naar 
het Vuile Weespad. In januari 1874 verhuist 
Keetje naar een ander nummer op het Vuile 
Weespad, in april 1874 naar de Zeedijk.
Op 29 juli 1875 wordt ze uitgeschreven uit 
Amsterdam en vertrekt ze naar Weesp.

Boerenknecht
In het vestingstadje aan de Vecht kreeg het 
leven van Keetje een onverwachte wending. 
Het Gemeentearchief van Weesp geeft als 
informatie: “Ingekomen uit Amsterdam 30 
juli 1875. Dienstbode bij J. Schrijver op de 
Ossenmarkt, wijk B 18b.Gehuwd te Weesp 
op 12 september 1878 met Cornelis Bos, 
boerenknecht.” Getuigen bij het huwelijk 
waren een broer en een oom van Cornelis
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Het huidige Ossenmarkt 7 
te Weesp, waar Keetje de 

laatste jaren van haar leven 
woonde. (Foto auteur)

Bos, daarnaast timmerman Pieter van Gijn 
en de Rijkscommissaris voor de Keulse 
Vaart, Gijsbert Leijenaar. Cornelis Bos werd 
geboren in Weesp op 3 augustus 1838. Zijn 
vader was bezemmaker, er waren 5 kinde
ren. Cornelis was tot ca. 1885 boeren
knecht bij J. B. Schep, veehouder aan de 
Achtergracht nummer 4, een stadsboerderij 
in het centrum. In het bevolkingsregister 
1880-1890 verandert zijn beroep in portier. 
Zeer waarschijnlijk bij Chocoladefabriek Van 
Houten. Die fabriek werd rond 1880 flink 
uitgebreid. De aanstelling tot portier bij Van 
Houten bracht rust, en wellicht ook wat 
aanzien in hun leven, want Cornelis zal on
getwijfeld een mooi portiers-uniform heb
ben gedragen, met pet. Aan de ontelbare 
verhuizingen van Keetje komt dan een ein
de. Het echtpaar woonde de eerste jaren 
achtereenvolgens aan de Ossenmarkt,
Korte Middenstraat en Gasthuissteeg.
Vanaf midden jaren 80 tot 1918 is hun adres 
Wijk B 20, het huidige Ossenmarkt nr. 7. Dat 
huisje staat nu nog achter het Tolhuis bij de 
Lange Vechtbrug, een paar meter van het 
ronde bomvrije torenfort van Bastion 
Bakkerschans onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie. Tijdens de eerste wereldoorlog 
lagen hier grote groepen soldaten.
De echtgenoot van Keetje heeft dat echter 
niet meer meegemaakt. Vanaf 1910 staat 
Cornelis ingeschreven als ‘zonder beroep’

en 17 november 1914 overleed hij, 76 jaar 
oud, in Loosduinen. Zijn overlijden is aange
geven door de hoofdverplegers Gijsbert 
Biesbroek en Aart Booij. Het adres is “in het 
huis Monsterscheweg 91 Op dit adres 
was (en is nog) een psychiatrische inrichting 
gevestigd. Het meest waarschijnlijk is, dat 
Cornelis daar was opgenomen omdat hij 
aderverkalking had en kinds werd.

Keetje sleet haar laatste jaren alleen in het 
huisje bij het fort en kwijnde letterlijk weg. 
Cornelia Uithok overleed vlak voor het ein
de van de Eerste Wereldoorlog op 10-10- 
1918 aan marasmus senilis®, dit is ouder
domszwakte. Na haar zware leven doofde 
zij uit als een kaarsje. Wie de begrafenis 
betaalde is onbekend, maar de rekening 
ging dit keer niet naar Loenen!

Mieke Kennis

Keetje Uithok heeft het niet makkelijk gehad en zij ver
dient het om uit de schaduw te treden. Dankzij het 

speurwerk van Willem Mooij in het archief van de ge
meente Loenen heeft deze eenvoudige dienstbode nu 

geschiedenis geschreven.
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NOTEN:

1 De Slootdijk, vanouds scheiding tussen de 
Noordpolder en Zuidpolder, heette sinds de bestra
ting door Napoleon in de Franse tijd officieel Den 
Straatweg. In de archiefstukken betreffende Keetje 
wordt nog hardnekkig gesproken van Sloodijk.

2 Kadastrale Atlas Loenen 1832: blad 6 nrs 156 t/m 159.
3 Baai is een dikke, geruwde, wollen stof (wol is water

afstotend). Het rood is niet fel, maar meer baksteen
rood of dakpanrood. Baai werd rood geverfd met 
een inheemse plantaardige verfstof, meekrap. Witte 
baai is meer crème-kleurig. Het witte rokje was 
waarschijnlijk van katoen, mogelijk wat dikker en met 
ingeweven smalle strepen. Neteldoek is heel fijne, 
los geweven katoen.

4 Burgemeester Sanderson woonde aan Het 
Kroonenburger Eind. Kadastrale atlas sectie A 401 
en 402, een huis met tuin en theekoepel aan de 
Vecht, het huidige Duyvevecht, Dorpsstraat 12. 
Schuin daartegenover in de straat, bezat hij nog 
twee kleine huizen, A 422 t/m 425, met een flink stuk 
grond dat doorliep tot aan Den Straatweg waar nog 
een koepel stond.

5 In 1832 eigendom van Karei Gonlag, fabrikant, wo
nende te Loosdrecht.

6 Kadastrale atlas blad 5, sectie A 268.
7 Loenen had nog geen gemeentehuis. Het hele per

ceel in De Breesteeg van het oude gemeentehuis 
was in 1832 huis, stal en plaats van Koffijhuishouder 
Jan Philip Weeber uit Amsterdam. Kadastrale atlas 
blad 5 /V146/448. In 1857 werden de monumentale 
herenhuizen aan de Straatweg eigendom van de ge
meente Loenen en werden ze in gebruik genomen 
als gemeentehuis. In 1995 verhuisde de gemeente 
naar Beek en Hoff.

8 Deze dorpsdokter woonde in 1832 al in het pand te
genover de kerk dat tot rond 1970 het ‘doktershuis' 
was, nu Kerkzigt, Dorpsstraat 62, Kadastrale atlas 
Loenen blad 5, sectie A353

9 Zoals alle Loenenaren in die tijd, want vrijwel alles 
ging te voet. Het dorp besloeg in 1832 1000 hecta
ren en had ca. 1000 inwoners. Volgens een enquête 
uit 1815 waren er twee timmerlieden, een wagenma
ker, twee smeden, een koperslager, twee metse
laars, drie bakkers, vier kleermakers en vijf schoen
makers.

10 Winkelier op de hoek van De Brugsteeg, Kadastrale 
atlas blad 5 A362. Eigenaar van de hele noordzijde 
van deze straat. Het perceel was bebouwd vanaf de 
hoek van de Dorpsstraat, nu de winkel van Paul 
Makelaars Brugstraat 1, tot halverwege de brug. De 
tuin liep door tot de Vechtbrug.

11 1780-1844.Deze generaal Van den Bosch heeft ook 
het ‘cultuurstelsel’ in Indië opgezet, de dwangarbeid 
op plantages waar Multatuli zich eind 19e eeuw te
gen keerde.

12 Over het jaar 1839 is ook sprake van wees 163, 
Geertruidavan Dieën, geb. 1824,, die ten laste van 
de gemeente Loenen kwam. Geertruida vertrok na 
haar ontslag uit Veenhuizen naar Amsterdam.

13 De archieven van de Maatschappij van 
Weldadigheid worden bewaard in het Drents Archief 
te Assen en zijn goed toegankelijk.

14 Memorie van voeding 1835. Drents Archief
15 1 wigtje is 1 gram.
16 1 Lood is 10 gram.
17 Een fotografische herdruk van het pamflet, dat niet 

alleen over het eten gaat, staat achterin in het boek 
Arbeid ter Disciplinering en Bestraffing van de 
Walburgpers.

18 Burgemeester van 1851-1853.
19 Tapper en slaapsteehouder Joseph Reuken (geb 2- 

11-1811 te Breukelen) was gehuwd met Maria van 
Zoest (geb 25-7-1810 te Blauwkapel) Het pand 
stond waar nu sigarenmagazijn De Beurs is geves
tigd.

20 Het oorspronkelijke huis van Lucas Ritz vormt nu 
een geheel met Dorpsstraat nr 5.

21 Baron van ReedetotterAa(1821-1871)wasontvan- 
ger der registratiën te Loenen, burgemeester van 
Loenen en Loenersloot van 1854-1869 en lid van de 
provinciale Staten te Utrecht van 1858 tot 1871. Hij 
woonde op Rupelmonde en had uitgestrekte bezit
tingen in de regio.

22 De bijnaam van deze veldwachter was Bello, omdat 
hij ook, met een grote bel, als dorpsomroeper werk
zaam was.

23 In ‘1000 jaar dorpsleven aan de Vecht’, uitgave Joop 
Lamme 1978, schrijft predikant dr. S van der Linden 
dat P.L Serrurier in 1801 de Diaconie van Loenen tot 
zijn universeel erfgenaam maakte. Dat beliep wel 
200.000 gulden, waarbij een grachtenhuis in 
Amsterdam, het landhuis Stichtrust (dit is het door 
hem herdoopte Jongerhoek in Nieuwersluis), een 
boerderij aan de Angstel en een dik pak effecten. De 
rijke Diaconie had zoveel vertrouwen in de staat, dat 
men belegde in staatspapieren. De Franse tijd 
brengt echter tiërcering, dwz dat slechts eenderde 
van de rente wordt betaald. Er wordt rond 1840 nog 
wat verkeerd belegd in kansbiljetten en zo ging de 
rijkdom der Diaconie voorbij, een geval van ‘verdam
ping’ avant la lettre.

24 Amstel Z 488 bestaat nog en is nu Amstel 280. 
Hoofdbewoner was in 1867 de Rotterdamse koop
man Johannes Frederik Kesting met zijn gezin. 
Kesting had voor zijn Amsterdams verblijf lange tijd 
in Ned. Oost Indië gewoond. Bron: Stadsarchief 
Amsterdam.

25 Keetje Uithok werd onder die naam ingeschreven in 
het verpleegden-register van het Binnen Gasthuis 
Bron: Stadsarchief Amsterdam, arch. 5268A, voorlo
pig inv. nr. 551.

26 Bron: C. H. Vernède, Geschiedenis der ziekenver- 
pleeging. Erven Bohn 1927.

27 Bron: verklaring van overlijden. Historisch Archief 
Westland.

28 Bron: verklaring van overlijden van dr. S Wartena, 
Gemeentearchief Weesp.
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IN GESPREK MET MAARTEN DE BRUIN

Parttime pontwachter in Nigtevecht

Op 9 augustus 2007 hebben Hilde de Haan 
en Piet Bakker namens de HKGL de heer 
Maarten de Bruin opgezocht om met hem 
te praten over zijn leven en werken in het 
dorp Nigtevecht in de periode 1923 tot 
2000.

Maarten de Bruin werd geboren op 5 april 
1923 in de Dorpsstraat in Nigtevecht als 
zoon van Maarten de Bruin, geboren 1888 
in Breukelen/Nijenrode en Geertje van der 
Kuilen, geboren 1889 in Westbroek. Het 
echtpaar kreeg negen kinderen, één daar
van was Maarten junior.
Het gezin is later verhuisd naar de 
Vreelandseweg in Nigtevecht.

School en werk
Nadat Maarten de lagere school in 
Nigtevecht had doorlopen wilde hij wel ver
der leren. Dat mocht echter niet. Hij moest 
meewerken en de kost verdienen. Tijdens 
de crisis in de jaren ‘30 heerste armoede en

Maarten de Bruin in 2007.

4 .-mm

werkloosheid. Vader de Bruin was een ‘los’ 
werkman bij de boeren. Dit hield in dat hij 
zomers o.a. moest maaien en hooien en ‘s 
winters slootwerk verrichtte, bomen rooide 
en dergelijke.
Maarten heeft na de lagere school eerst een 
tijdje “rond het huis” gezworven en hier en 
daar -net als zijn vader- bij boeren wat los 
werk gedaan. Daarna trad hij in dienst van 
de Emailleerfabriek van de heer Albers, aan 
het begin van de Klompweg. Het product 
email bestaat uit zand, glas en kleurstoffen. 
De productie ervan gaat gepaard met ver
ontreinigende stoffen, waardoor de grond 
van het fabrieksterrein behoorlijk vervuild is 
geraakt.
De Bruin werkte circa acht jaar bij de 
Emailleerfabriek. Daarna stapte hij over naar 
de bouwnijverheid in dienst van 
Aannemersbedrijf Valkenburg in Nigtevecht. 
Na korte tijd keerde Maarten echter terug 
naar de Emailleerfabriek. Omstreeks 1960 
begon hij als vertegenwoordiger bij 
Kreuning in Bussum, een natuursteenbedrijf 
dat onder andere grafzerken leverde. Hij 
heeft daar zo’n twintig jaar gewerkt, tot 
1980. In dat jaar onderging hij een zware 
hartoperatie en belandde daarna in de 
W.A.0.
Maarten de Bruin heeft nooit een beroeps
opleiding gevolgd en heeft zoals zovelen 
van zijn generatie alles in de praktijk ge
leerd.

Pontwachter
Tijdens zijn werkzame jaren heeft Maarten 
de Bruin ook als parttime pontwachter ge
werkt voor Rijkswaterstaat. Hij heeft onge
veer vijfjaar in het weekend diensten ge
draaid op de rijdende pont die destijds de 
verbinding over het Merwedekanaal (nu 
Amsterdam-Rijnkanaal) onderhield tussen 
Nigtevecht (Kanaaldijk Oost) en de overkant 
(Kanaaldijk West, uitkomende ter hoogte 
van Fort Nigtevecht).
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rijdend PONTVEER («rjiti. ov.nocht) NIGTEVECHT

Oorlog
Maarten de Bruin is niet in militaire dienst 
geweest. De oorlogsjaren 1940-1945 bracht 
hij eerst door in de omgeving van 
Nigtevecht en daarna als onderduiker gro
tendeels in Zuid-Holland (Maasland) om de 
gedwongen arbeidsinzet van de Duitse be
zetter te ontlopen. Met zijn ‘onderduikadres’ 
in Maasland heeft hij nog altijd contact.

Huwelijk en gezin
Op 11 juli 1946 trouwde Maarten in Weesp 
met Cornelia Catharina Schutte, geboren 
15 december 1927 te Weesp.
Het echtpaar kreeg acht kinderen.
Helaas hebben zij twee kinderen verloren. 
Eén kind overleed op tweejarige leeftijd. 
Later verongelukte een zoon tijdens een 
rondvlucht met een Dakota. Het vliegtuig

Rijdende pont over het 
Merwedekanaat, waarop 
M. de Bruin parttime 

pontwachter was. Foto 
uitdejaren ‘50 van de 
twintigste eeuw.

De oude kiapbrug in 
Nigtevecht.
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De hervormde kerk in de 

Dorpsstraat in Nigtevecht
Stortte neer in de Waddenzee waarbij alle 
inzittenden om het leven kwamen.
Om aan een huisje aan de Vreelandseweg 
te komen trad Maarten de Bruin in dienst bij 
een boer als daggelder, zoals dat beroep 
toen genoemd werd. Later verhuisde het 
gezin naar Dorpsstraat 104 tegenover de 
Pastorie, naast het café. Dit huis was hun 
eigendom.

Verenigingsleven
Maarten de Bruin heeft veel in het vereni
gingsleven gezeten. Hij was bestuurslid

van de plaatselijke woningbouwvereniging 
WUTA (“Wacht Uw Tijd Af”).
Bij de fanfare Weesp speelde Maarten op 
de trombone. Hij deed dit in Weesp, omdat 
hij daar goed bekend was; zijn echtgenote 
kwam daar immers vandaan.
Maarten speelde ook toneel. Dit ging uit 
van de Besturenbond CNV. Er werd geoe
fend in Driemond (toen gemeente 
Weesperkarspel) in de kantine van P. Sluis’ 
pluimvee- en vogelvoederfabriek. Men 
voerde o.a. “Op Hoop van Zegen” van 
Herman Heijermans op.

Kerkelijk leven
Maarten is gedoopt als lid van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Hij is kerke
lijk getrouwd en de kinderen zijn in de her
vormde kerk van Nigtevecht gedoopt.
Vader Maarten senior was hier jarenlang 
koster geweest. Toen hij ziek werd en over
leed moest er wel ‘doorgekosterd’ worden. 
Daarom volgde Maarten junior hem op, 
want anders zou moeder De Bruin zonder 
inkomsten komen te zitten. Het kosterswerk 
bestond op zaterdag uit het aanmaken en 
ook aanhouden van de kachel in de kerk, 
op zondag uit het aansteken van de kaar
sen en voorkomende werkzaamheden voor, 
tijdens en na de kerkdienst.
Ook moest de begraafplaats naast de kerk 
worden onderhouden. Bij begrafenissen 
trad de koster op als grafdelver en begelei
der. Maarten de Bruin heeft dit werk vele ja- 
ren gedaan. Naar het gevoel van De Bruin is 
er in het kerkelijke leven veel veranderd. 
Vroeger was er veel meer betrokkenheid; nu 
word je van het kastje naar de muur ge
stuurd als je met een vraag zit. 
Tegenwoordig kerkt hij in de aula van het 
verzorgingshuis in Weesp en hij voelt zich 
daar thuis.

Bijzondere herinneringen
Als De Bruin aan Nigtevecht denkt, dan 
denkt hij allereerst aan de prachtige jeugd 
die hij in het dorp heeft doorgebracht. Er 
was ruimte! Het was een levendig dorp met 
twee warme bakkers, drie kruidenierswin
kels, twee kolenboeren, een slager en een 
melkboer. Die hadden allemaal ‘te eten’ on
danks dat Nigtevecht destijds veel minder 
inwoners had dan nu. Tegenwoordig is er
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nog maar een kleine supermarkt.
Bijzondere gebeurtenissen in Nigtevecht, 
die in het geheugen van Maarten de Bruin 
zijn gegrift, zijn onder andere de schade aan 
de klapbrug over de grote sluis, ongeveer 
vijftig jaar geleden. Bij het passeren van 
een dragline zakte deze door de brug, met 
als gevolg grote schade en stremming van 
de brug. De sluis in Nigtevecht is de verbin
ding tussen het Amsterdam-Rijnkanaal 
(vroeger het Merwedekanaal of Keulse 
Vaart geheten) en de Vecht, 
brug bij

Ook de grote brand bij Rubatex (rubberfa
briek en matrassenfabriek in de 
Dorpsstraat) was een sensatie. De brand
weer beschikte slechts over handpompen 
en kon dus weinig druk zetten op het blus
water. De brandweerlieden zaten op het dak 
van het gebouw en lieten het water maar 
naar binnen lopen. Het duurde daardoor 
lang voor de brand geblust was. Op de 
plek van het afgebrande Rubatex gebouw 
Is nu het Adri Ameszpark.

Belangrijk in Nigtevecht is natuurlijk ook 
Huize Zwaanwijck. Na het overlijden van ei
genaar Marinus Nicolaas de Pré schonk zijn

echtgenote in 1895 aan Nigtevecht een mo
numentale drinkwaterpomp te zijner nage
dachtenis. De pomp staat nog steeds in de 
Dorpsstraat (zie hierover: Vechtkroniek 
nummer 20, pag. 9).

Maarten de Bruin heeft zijn hele leven in 
Nigtevecht gewoond. Maar toen zijn vrouw 
ernstig ziek werd moest het echtpaar naar 
Zorgcentrum Oversingel in Weesp verhui
zen. Zij overleed op 1 september 2006, in 
de leeftijd van 79 jaar. Het echtpaar De 
Bruin is 60 jaar getrouwd geweest.

Hilde de Haan (interview) 
Piet Bakker (interview) 

Dorie Baecker (redactie)

Gezicht op de Dorpsstraat 
in Nigtevecht ror^d 
1900/1903: het huis in het 
midden met het puntgevei- 
tje is Dorpsstraat 104, waar 
M. de Bruin met zijn gezin 
heeft gewoond.
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Het verdwenen middeleeuwse doopvont 
uit de hervormde kerk van Vreeland

Foto van het middeleeuwse 
doopvont uit Vreeland 
(Portengen, Niftarlake 

1919).

Sinds enkele jaren ben ik bezig met een 
speurtocht naar het verdwenen middei- 
eeuwse doopvont uit de hervormde kerk 
van Vreeiand. In deze bijdrage wordt een 
beschrijving gegeven van (de geschiedenis 
van) het doopvont, de speurtocht naar de 
huidige locatie en een blik naar de toe
komst.

Oorsprong
In 1265, waarschijnlijk na voltooiing van de 
bouw van de nu hervormde kerk, was de 
Utrechtse bisschep Hendrik van Vianden 
dusdanig voldaan met zijn kasteei, kerk en 
koopliedennederzetting dat hij Vreeland, 
toen nog Vredelant genaamd naar het ge
lijknamige kasteel, stadsrechten verleende 
met daarbij een fraai stadswapen. Het stad
je aan de Vecht kon echter niet uitgroeien 
zoals de stad Utrecht, omdat circa tien jaar 
iater Amsterdam zou ontstaan als gevolg 
van de Kennemer oorlog uitgeweken of 
door de Graaf van Holiand overgepiaatste 
Vreelandse koopiieden.'*

Ruim een halve eeuw later volgden er weer 
oorlogshandelingen waardoor de kerk her
bouwd moest worden. Op 4 maart 1333 
kondigt de Utrechtse bisschep ten behoeve 
van de bekostiging 40 dagen aflaat af voor 
een ieder die hieraan bijdraagt. Uit archeo- 
iogisch onderzoek in 1965 door de 
Universiteit van Amsterdam in samenwer
king met de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg biijkt dat hierbij het koor 
werd veriengd en rechthoekig gesloten en 
de sacristie op oude fundering werd her
bouwd. De oudste fase van de kerk bleek 
een omvang te hebben van 25,50 meter 
(buitenwerks) bij 7,55 meter (breedte schip) 
en de breedte van het koor mat 5,35 meter. 
Het geheei nieuwgebouwde schip uit begin 
jaren dertig van de 14e eeuw werd iets gro
ter opgezet, namelijk 20,40 meter bij 10,50 
meter. De lengte van de nieuwe (nu nog be
staande) kerk bedraagt 33,50 meter buiten
werks. ®

Bij het vernieuwde interieur zai ook een 
nieuw doopvont zijn vervaardigd dat daar
mee uit circa 1335 dateert. Op 3 maart 
1580 besiiste Wiilem van Oranje, als stad
houder van Utrecht, dat in Utrechtse kioos- 
terkerken geen openbare kathoiieke gods
dienstoefeningen meer mochten worden 
gehouden. Daarna kreeg de reformatie (her
vorming) spoedig de overhand in de stad en 
gewest. Hoogstwaarschijnlijk is het 
Vreelandse doopvont, na circa 250 jaar 
dienst te hebben gedaan, ten gevolge van 
plunderingen en verwoestingen in de perio
de na 1580 verdwenen.

De vondst
Zo’n 270 jaar iater werd bij graafwerkzaam
heden in een van de tuinen rondom de her
vormde kerk een merkwaardige steen ge
vonden. De steen had een hoogte van 60 
centimeter en een breedte van 75 centime
ter (diepte kom 34 cm, breedte kom 58 cm)
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en was voorzien van decoratieve motieven. 
Het bleek te gaan om een middeleeuwse, in 
laat-romaanse stijl gehouwen, kalkstenen 
doopvont. Men had er op dat moment ech
ter weinig oog voor aangezien het enige tijd 
- vermoedelijk op de hoek Kleizuwe- 
Raadhuislaan - tot schampsteen heeft ge
diend voor het op de weg houden van koet
sen, wagens en handkarren.

In het jaarboekje over 1919 van het 
Oudheidkundig Genootschap Nlftarlake 
wordt door de Vreelandse Dr. Portengen 
over de vondst van het doopvont geschre
ven. Gelukkig wordt in dit artikel ook het 
doopvont getoond en de foto is hiermee de 
enig bekende afbeelding (zie afb.). Dr. 
Portengen schrijft over de versiering: ‘(...) 
neemt men om den bak eenige zinnebeeldi
ge voorstellingen waar, waaraan nog te her
kennen zijn op één vak: een doornenkroon 
en op een ander een gevleugeld dier. Op 
den platten band daarboven bevindt zich 
een bloemen- en een bladerkrans. De bo
venwand wordt gevormd door een gothiek 
profiel, waaraan twee uitstekende men- 
schenhoofden. (...)’.

Overigens betreft het doopvont een gehal
veerd exemplaar. Onduidelijk is of het 
doopvont als zodanig tegen de kerkmuur is 
geplaatst of dat het in twee delen is ge
zaagd (bewust onbruikbaar gemaakt); ligt 
het tweede deel dan nog in een Vreelandse 
tuin?

Overdracht aan het Utrechts Museum 
en verdwijning
Zoals Dr. Portengen in het jaarboekje 1919 
schrijft bevond het Vreelandse doopvont 
zich op dat moment in het Museum te 
Utrecht onder inventarisnummer 1414. 
Aardig is de volgende passage van 
Portengen: ‘Blijkens een aanteekening in 
het Zevende Jaarverslag aangaande het 
Museum van Oudheden van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, loopende van Juni 1850 
tot Juni 1851, heeft de toenmalige burge
meester van Vreeland, de heer J. van den 
Andel, gedurende het verloop van genoem
de verslagtijd, deze beschadigde doch fraai 
bewerkte doopvont aan het Genootschap 
geschonken. Anno 1905 is het met andere 
aan het Provinciaal Genootschap toebe- 
hoorende voorwerpen door ruiling eigen
dom geworden van de Gemeente Utrecht.’

Geïntrigeerd door de opmerkelijke vondst 
en met de wens het doopvont ooit terug te 
laten keren in Vreeland ben ik begin 2007 
op zoek gegaan naar het doopvont.
Navraag bij diverse instanties in Utrecht, zo
als het Centraal Museum Utrecht en het 
Museum Catharijneconvent leverde geen 
nadere gegevens op en het spoor leek hier 
dood te lopen. Totdat ik dit gegeven be
sprak met Herre Wynia, gemeentelijk arche
oloog van Utrecht en hij eens ging informe
ren bij iemand die archiefwerk deed bij het 
Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG)

Detail brief inzake het 
doopvont van Vreeland 
uit 27 augustus 1849 
(Archief PUG).
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Begin 2008 liet hij weten dat er enkele brief
wisselingen in dit archief waren teruggevon
den over het specifieke doopvont. De con
tactpersoon Maarten van Deventer was zo 
vriendelijk deze brieven in te scannen en via 
de mail toe te zenden. Inmiddels heb ik 
deze scans ook ter beschikking gesteld aan 
de HKGL
De eerste brief van 27 augustus 1849 is 
vanuit de gemeente Vreeland geschreven 
aan een contactpersoon bij het Provinciaal 
Utrechts Genootschap en hierin wordt de 
steen nauwkeurig omschreven inclusief de 
hierboven beschreven afmetingen. De brief 
is een aanvulling op een bijbehorende teke
ning van het doopvont, maar deze ont
breekt helaas. Het doopvont blijkt op mo
ment van schrijven nog als schampsteen te 
dienen. De tekst doet vermoeden dat over 
de steen eerder is gecommuniceerd. 
Mogelijk dat een passant uit Utrecht met 
enige kennis van zaken de schampsteen 
onder de aandacht van het PUG bracht, 
waarna vervolgens om nadere informatie is 
verzocht. Nadien moet ook enige communi
catie zijn geweest met de gemeente 
Vreeland. Een brief van bijna twee jaar later, 
op 14 juni 1851 is geschreven vanuit het 
PUG aan hoogleraar Gondoeder (?) waar
aan blijkbaar rekenschap moest worden af
gelegd; er is sprake van een jaarverslag dat 
aan hem wordt toegezonden. De brief is

duidelijk een opzet omdat her en der zin
sneden zijn doorgekrast en woorden tussen 
de regels zijn toegevoegd. De brievenschrij
ver geeft aan dat hij door de Vreelandse 
burgemeester Van den Andel geattendeerd 
werd dat enkele dagen eerder het doopvont 
te Utrecht was gearriveerd en voor 3,- gul
den te koop werd aangeboden. Hierop stelt 
de brievenschrijver dat hij na overleg verder 
op eigen verantwoordelijkheid heeft toege
slagen om het doopvont voor de collectie 
van het genootschap veilig te stellen, ‘(-■) 
want er kwamen meer liefhebbers op af.’ 
Later is aan de briefopzet een kostenover- 
zicht bevestigd waaruit blijkt dat, inclusief 
kosten voor bijvoorbeeld het naar boven la
ten tillen van het doopvont (85 cent) en de 
kosten voor een (dank?)brief aan de burge
meester Van den Andel (10 cent) de totale 
kosten 4,45 gulden bedroegen.

De brieven geven iets meer duidelijkheid 
hoe de archeologische ontdekking van het 
middeleeuwse doopvont, na achteloos als 
schampsteen voor het verkeer te zijn ge
bruikt, haar weg vond naar de collectie van 
het genootschap. Door de ogen van van
daag bezien is het opmerkelijk dat zelfs de 
burgemeester Van den Andel geen belang 
hechtte aan het behouden van het hlstorle- 
volle object voor de Vreelandse inwoners. 
Dat hij het historisch belang wél inzag blijkt

De hervormde kerk in 
1917, gezien vanaf de 

hoek met de Vosseniaan 
(Colt: Cruysheer)
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uit het feit dat hij persoonlijk het genoot
schap op de verkoop van de steen te 
Utrecht attendeerde. De tekstschrijver van 
het zevende jaarverslag van het genoot
schap (zie hierboven) geeft de Vreelandse 
burgemeester duidelijk meer krediet dan 
deze verdiende, het doopvont blijkt uit de 
brief niet te zijn geschonken maar te zijn 
verkocht.
Zoals Dr. Portengen al had achterhaald, 
bleek het genootschap in 1905 het doop
vont, tezamen met enkele andere voorwer
pen, te hebben geruild met de gemeente 
Utrecht ten behoeve van het Centraal 
Museum. Nadien is het doopvont zoekge
raakt.
Uit een reactie van het Centraal Museum 
blijkt dat de laatste vermeldingen bij het 
Centraal Museum dateren van voor de oor
log. “Sindsdien is de standplaats onbekend 
en is het vermoedelijk verloren gegaan. 
Daardoor is het doopvont dan ook niet op
genomen in de bestandscatalogussen van 
beeldhouwkunst en stadsgeschiedenis”.

Of het doopvont ook daadwerkelijk ‘verlo
ren’ is gegaan is natuurlijk maar een sug
gestie. Mogelijk is het doopvont verkeerd 
geadministreerd en staat het nu onder een 
ander inventarisnummer bekend, is het ooit 
uitgeleend aan een ander museum ten be
hoeve van een tentoonstelling en niet meer 
geretourneerd of op een gegeven moment 
geruild, zoals al eerder met het doopvont 
gebeurd was. Hoe dan ook, de speurtocht 
is hier op een dood spoor. Wat rest is een 
fysieke speurtocht langs verschillende mu- 
seumarchieven met de foto in de hand ter 
vergelijking (niet alleen afgaan op beschrij
vingen in catalogi). Hopelijk komt het 
Vreelandse doopvont nog eens tevoor
schijn!

Tot slot ook graag alertheid gevraagd 
Voor toekomstige, archeologische ‘tuin
vondsten’, het middeleeuwse doopvont is 
irnmers vast niet het enige object uit de 
kerk-inventaris dat ter aarde is besteld!

Anton T.E. Cruysheer

NOTEN:

1) Ontleend aan: Regteren Altena, H.H. van, 1965. 
Nieuws-bull. K.N.O.B.,afl. 5,15 mei ‘65, (I.P.P.- 
Amersfoort).

2) Idem.
3) Overigens ondergingen tijdens de reformatie veel ka

tholieke kerkinterieurs een zelfde lot. In 2007 werd tij
dens de fraaie herinrichting en renovatie van de 
Willibrordkerkte Nederhorst den Berg de middel
eeuwse, rode zandstenen altaarsteen herontdekt on
der de houten dorpel bij de zijingang van de kerk 
(Sjoer, 2008). Het katholicisme werd na de reformatie 
door de kerkgangers letterlijk met voeten getreden, 
een praktijk die overigens in tientallen zo niet honder
den kerken is voorgevallen. Te Loosdrecht werd eind 
19e eeuw toevallig ook een doopvont gevonden toen 
men een appelboom in de pastorietuin wilde planten. 
'Daarbij stuitte men op deze vont, die blijkbaar door 
de gelovigen bij de overgang niet werd stukgeslagen, 
maar, met de heiligenbeelden, werd begraven. Zo 
werd in Nieuw Loosdrecht op waardige wijze afstand 
gedaan van wat men lang tijd heilig had gehouden 
{...).’ (Fremery 1966). Het begraven van een doopvont 
en overige beelden/voorwerpen staat blijkbaar niet op 
zichzelf. Het is daarom goed mogelijk dat ook nu nog 
een aantal middeleeuwse objecten in de grond be
graven liggen in een of meerdere tuinen van de hui
zen rondom de hervormde kerk te Vreeland.

4) Zie ook ‘Geschiedschrijvers van Vreeland’, J. Jonker, 
VK 29.

BRONNEN:

- Fremery, F. de, 1966. De doopvont van Nieuw 
Loosdrecht. In: Westerheem, 1966, 73-77.

- HUA: Kapittel van de h. drievuldigheid en het 
h.sacrament verbonden aan de st. pancraskapel van 
het kasteel ter horst bij rhenen 1375-1762. 
(www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levens 
beschouwing/1006-1).

- Jonker-Duynstee, J., 2008. Geschiedschrijvers van 
Vreeland. In: Vechtkroniek, nr. 29,3-9.

- Portengen, I. A., 1920. De doopvont uit de kerk te 
Vreeland. In: Jaarboekje van het Oudheidkundig 
Genootschap Niftarlake 1919, 30-32.

- Regteren Altena, H.H. van, 1965. Nieuws-bull. 
K.N.O.B.,afl. 5,15 mei ‘65, (I.P.P.-Amersfoort).

- Sjoer, N., 2007. Een huis om in te wonen. Rondgang 
door tijd en ruimte van de Willibrordkerk. In: De 
Willibrordkerk door de eeuwen heen, Werinon, jrg. 18, 
nr. 66, 55-66.

31

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levens


Laatste huisvuilophaaldienst

Op deze bijzondere foto van Joop Lamme 
uit 1953 ziet u de laatste gang van de huis
vuilophaaldienst van de gemeente Loenen 
in deze vorm: een diepe handkar waarin de 
ijzeren vuilnisbakken geleegd werden. De 
kar staat voor het postkantoor in de 
Bredestraat. We zien van links naar rechts: 
Gemeentewerkman Adriaan Terlingen, 
Mijntje Lamme-Langelaar, To Lamme-van 
Ekris (echtgenote van de fotograaf), ge
meentewerkman Gijsbertus (Gijssie) van 
Sloten en Elise Gustave Wilhelmina Ida 
Beate Diedrich (getrouwd met Adrianus 
(Kaan) Tober Wzn.). Wie het kleine meisje 
is dat mevrouw Tober-Diedrich aan haar

hand houdt, is niet bekend.
Op de achtergrond rechts loopt de toen
malige begrafenisondernemer Frank Mooij, 
die wellicht net een brief is gaan posten. 
Nadien is het ophalen van huisvuil bij in
schrijving aanbesteed door de gemeente 
Loenen. T. Dalhuisen was de laagste in
schrijver en nam de taak van Terlingen over. 
Vanaf 1960 is een roltrommelauto met 
emmers in gebruik genomen.
Terlingen bleef tot-1987 in dienst van 
de gemeente. In dat jaar kreeg hij, op 
63-jarige leeftijd, eervol ontslag.

Willem Mooij
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